
 
 ِيف َّائيةَهَالب ةَقِْرن فَ عٌةَاسَرِد

َاهبَ كتِءْوِض  اِ
 » سَدْاألق « بـ مْوُ املوس

  
  

 َّعبد القادر بن حممد عطا صويف/ تأليف الدكتور 
 أستاذ مشارك يف قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين 

 يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
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m 
َإن احلمد عينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور  هللا، نحمده، ونستَّ

ِمن هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال . ِّأنفسنا،ومن سيئات أعاملنا ُ َّ ِ ُ
ًوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممد. َهادي له َّ َّ  rا َّ

 (pköâr'̄»tÉ tûïÏ%©!$# (#qãYtB#uä (#qà)̈?$# ©!$# ¨,xm ¾ÏmÏ?$s)è? üwur ¨ûèòqèÿsC ûwÎ$ { .ه ورسولهُعبد
NçFRr&ur tbqßJÏ=ó¡ñB  ÇÊÉËÈ {] ١٠٢:آل عمران[ ،} $pköâr'̄»tÉ â¨$̈Z9$# (#qà)̈?$# ãNä3/uë 
ìÏ%©!$# /ä3s)n=s{ Ï̀iB <§øÿ̄R ;oyâÏn ür t,n=yzur $pk÷]ÏB $ygy_÷ryó £]t/ur $uKåk÷]ÏB Zw%ỳ Íë #[éçÏWx.  
[ä!$|¡ÏSur 4 (#qà)̈?$#ur   ©!$# ìÏ%©!$# tbqä9uä!$|¡s? ¾ÏmÎ/ tP%tnöëF{$#ur 4 ¨bÎ) ©!$# tb%x. öNä3øãn=tæ 
$Y6äÏ%uë ÇÊÈ {]  ١: النساء [  ،} $pköâr'̄»tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qà)̈?$# ©!$# (#qä9qè%ur Zwöqs% 

#YâÉÏâyô  ÇÐÉÈ ôxÏ=óÁãÉ öNä3s9 ö/ä3n=»yJôãr& öçÏÿøótÉur öNä3s9 öNä3t/qçRèå 3 t̀Bur ÆìÏÜãÉ ©!$# 
¼ã&s!qßôuëur ôâs)sù yó$sù #·óöqsù $̧JäÏàtã ÇÐÊÈ {] ٧١-٧٠: األحزاب . [ 

ُأما بعد" َّفإن خري احلديث كتاب اهللا، وخـري اهلـدي هـدي حممـد :  َّ ُ َُ َِ َّr ،
ٍورش األمور حمدثاهتا، وكل بدعة ضاللة ّ ُ َّوكل ضاللة يف النار" ، )١("ّ ّثـم  . )٢("ّ

َ علمIَّفإن اهللا  « : َّأما بعد ِ ،   ما عليه بنو آدم من كثرة االختالف واالفرتاقَ
ُ؛ حيث خلقوا مـن طبـائع ذات تنـافر، وابتلـوا  وتباين العقول واألخالق ُ ِ ُ

ّبتشعب األفكار واخلواطر ، فبعث اهللا الرسل مبرشين ومنذرين، ومبينـني  َ َ ُِّّ َ

                                      
 .  ، ك اجلمعة، باب ختفيف الصالة واخلطبة ٢/٥٩٢ أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه )١(
  .  ٣/٢١٤ هذه الزيادة أخرجها البيهقي يف السنن الكربى )٢(
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َّلإلنسان ما يضله وهيديه، وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بـني النـاس  ّ ّ ُ
   .)١(» فيام اختلفوا فيه

ًوبعث اهللا نبينـا حممـدا  َّ ِّr والنـاس مـن الكفـر «ّ باهلـدى وديـن احلـق ُ ّ
 جيتهد يف تبليـغ  rفلم يزل . واجلهل والضالل يف أقبح خيبة وأسوأ حال 

ُالدين وهدى العاملني وجهـاد الكفـار واملنـافقني ، حتـى طلعـت شـمس  ّ
ّاإليامن ، وأدبر ليل البهتـان، وعـز جنـ ُد الـرمحن، وذل حـزب الـشيطان، ُ ّ ُ

 بعــد ظلمتهــا ، rفأرشقــت األرض برســالته . )٢(»ُوظهــر نــور الفرقــان 
ّوتألفت هبا القلوب بعـد شـتاهتا وتفرقهـا ، وفـرق بـني احلـق والباطـل،  ِّ ُُّ َّ
ّواهلــدى والــضالل، والرشــاد والغــي، والــصدق والكــذب، واملعــروف 

 . ء اهللا األشقياءواملنكر، وطريق أولياء اهللا السعداء وأعدا
َّ حتى بني للناس مجيع ما حيتاجون إليه، فرتكهم عىل rومل يمت رسولنا  َّ

واعتـصم  . )٣(ُمثل البيضاء ليلها كنهارهـا، ال يزيـغ بعـده عنهـا إال هالـك

                                      
كام يف العقود الدرية -ِّمن مقدمة كتاب تنبيه الرجل العاقل عىل متويه اجلدل الباطل البن تيمية )١(

 .  -٢٩ص
  .  ١/٣ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )٢(
 .  "ال يزيـغ بعـدي عنهـا إال هالـكُتركتكم عـىل مثـل البيـضاء ليلهـا كنهارهـا، " : r يقول )٣(

واحلـاكم  . ٤/١٢٦وأمحد يف املـسند . ١/٢٧واحلديث أخرجه ابن أيب عاصم يف كتاب السنَّة 
 يف تعليقه عـىل كتـاب الـسنة :وهو صحيح كام قال العالمة األلباين  . ١/٩٦يف املستدرك 

 .البن أيب عاصم 
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ً من بعده بكتاب رهبم ، وسنة نبيهم ، فكان ذلك حـائال بيـنهم rه ُأصحاب ِّ َّ ِّ
 . ق املذموم ُّوبني الوقوع يف التنازع والتفر

َّوحني قل اعتصام النـاس بالكتـاب والـسنة، بـدأت البـدع بـالظهور،  َّ ّ
َّوارشأبت رؤوس أصحاهبا ، وظهرت الفرق املخالفـة للكتـاب والـسنة،  َّ

َّ الذي أخرب عن تفرق أمتهrًتصديقا خلرب املعصوم  ُُّ)١( .  
ِّومل يقف علـامء األمـة مـن هـذه الفـرق موقـف املتفـرج ، بـل أخـذوا  َّ

ّ، ويبينون ضالل أصـحاهبا ، ويـدعون الـضال التائـه إىل اُيظهرون عواره ِّ ُ
ُاهلدى ، ويصربون مـن املخـالفني هلـم عـىل األذى ، وحييـون بكتـاب اهللا 

ِّاملوتى ، ويبرصون بنور اهللا أهل العمى  ُ . 
ــة ،  ــذاهب اهلدام ــذت امل ــالظهور ، وأخ ــة ب ــرق املحدث ــت الف َّوتتابع َ

ّو بالد املسلمني يف عقـر دارهـم، ال سـيام يف هـذا والتيارات اإلحلادية تغز

                                      
َوهو حديث معاوية  )١( َ َِ ُt َّأال إن:  ويقول فيه ِ َ رسول اهللاَِّ َ ُ َr  قام فينَا فقـال َ َ َ َِ ْأال إن مـن قـبلكم ":َ َُ َ ْ َْ َّ ِ

ق عىل ثالث وسـبعني؛  َ قوا عىل ثنْتني وسبعني ملة، وإن هذه األمة ستفرت َ َمن أهل الكتاب افرت َ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َْ َ َّ َ ْ ََ ُ ْ َّ ً ُ َْ َِ َ َ ََ ِْ َّ ِْ ِ َِ
ِثنْتان وسبعون يف النَّار، وواحدة يف ٌِ َ َِ َِ َ ُ ْ َِ َ َ ُ اجلنَّة؛ وهي اجلامعةِ َ َ َ َ َْ ِْ َ َوإنه سيخرج من أمتي أقـوام جتـارى . ِ ٌ َّ ُ ََ َ َ ْ ُ َ ُ َْ َ ُِ ِ ْ َّ ِ

ُهبم تلك األهواء كام يتجارى الكلب بصاحبه، ال يبقـى منْـه عـرق، وال مفـصل إال دخلـه َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ََ ٌ َ ْ َْ َّ ِ ِ ْ ٌ ََ ْ َ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ََ ْ َ" .
وأمحـد يف . ٤٥٩٧ب رشح الـسنَّة، حـديث ، كتاب السنَّة، بـا٥/٥أخرجه أبو داود يف السنن 

وقال . ، ك العلم١/١٢٨واحلاكم يف املستدرك . ١٦٣٢٩ّ، مسند الشاميني، ح ٤/١٠٢املسند 
َّهذه أسانيد تقام هبـا احلجـة يف تـصحيح هـذا ":بعد ما ساق هذا احلديث، وحديث أيب هريرة ُ

ٌصحيح، مشهور يف السنن وا((واحلديث . ووافقه الذهبي. "احلديث ملسانيد؛ كسنن أيب داود، ٌ
 ).٣/٣٤٥جمموع الفتاوى(:؛كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية))والرتمذي، والنسائي
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ٍمـن كـل حـدب -العرص الذي تكالبت فيـه األمـم وتـداعت الـشعوب  ّ
 .  عىل املسلمني -ٍوصوب

َّومن هنا برزت أمهية دراسة الفرق ، والوقوف عىل خباياهـا ، ومعرفـة 
َّأخطارها عىل األمة اإلسالمية ، بل عىل البرشية مجعاء  َّ . 

َّدراسـة عـن فرقـة البهائيـة يف ضـوء كتاهبـا املوسـوم   : (وهذا البحث
، يف َّالبهائيـة ّحماولـة لالطـالع عـىل آراء ومعتقـدات فرقـة )  »األقدس«ـب

 ًضوء أقدس كتاب لدهيا، وذلك لبيان خطرها، وخمالفتهـا لإلسـالم مجلـة
َّوتفصيال، يف الوقت الـذي تقـدم فيـه للنـاس، وخاصـة مـن يعيـش َّ ُ  يف ونً

ّعىل أهنا اإلسالم احلقيقي ) روبا وأمريكاأو(الغرب   ويـزداد اإلحـساس .َّ
َبخطرها حني نعلم أن بعض ُّلل إىل مراكز القيادة ـسها استطاعوا التسو رؤَّ

َّ وال ننسى نشاط البهائيـة يف .ّيف بعض املراكز اإلسالمية املنترشة يف الغرب
ام ،  ؛ ذلـك النـشاط الـذي أقلـق الـرأي العـ-يف أعوام انرصمت–مرص 

 . وحفز رجال الفكر والرأي للكتابة عنها يف الصحف واملجالت
 . ُّكل هذا دفعني للكتابة عن هذه الفرقة 

َوقد اخرتت أقدس كتاب لدى أتباعها للكتابة   .  عنها -يف ضوئه–ُ
َّ ، تعني أن أحتـدث "األقدس"وهذه الدراسة هلذه الفرقة يف ضوء كتاهبا 

 : عن 
 . أخطر معتقدات البهائية-١
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َّاملبادئ اخلمسة اهلدامة التي نادت هبا البهائية -٢ َّ. 
 .العبادات عند البهائية -٣
 .َّاألحوال الشخصية عند البهائية -٤

ّفالبحث إذا يضم أربعة فصول، يـسبقها مقدمـة، ومتهيـد ِّأعـرف فيـه ، ً ُ
ّبالبهائية، ومؤسسها ، وكتاهبا   ) .األقدس(َّ

 من الكتاب املوسوم باألقدس ؛ نيوأرفق قبل رشوعي يف التمهيد لقطت
 .. ّمن أوله ، وآخره 

 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

١٦٢ 

١٦٢

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

١٦٣ 

١٦٣

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

١٦٤ 

١٦٤

M 
َّتعد البابية ُّ َّ احلركة األم التي وضعت األسس ، ومهدت السبل لظهور )١(ُ ّ َ

ُالبهائية ؛ إذ تعود أصول ُ َّ أغلب التعاليم واملعتقدات البهائية إىل البابية التي َّ َّ
ًسلكت طريقا يعد استكامال ملا بدأ ّ ُ   . )٢(َّته الفرق الباطنيةً

ِّأعرف يفس و  ).األقـدس(كتاهبا بّمؤسسها، وبَّبالبهائية، وذا التمهيد ه ُ
 .ًفهو إذا يف ثالثة مطالب

                                      
ّالبابية من الفرق الباطنية التي ظهرت يف العرص احلديث، وألقت بثقلها يف املجتمع اإلسالمي  )١( ْ َ ْ َ َّ َّ

َّهتم اإلســالمية، ، هادفــة إىل إخــراج املــسلمني مــن عقيــد-ًمدعومــة مــن أعــداء اإلســالم-
َّوتشكيكهم يف رسالة نبيهم حممد  ِّrًوتعـرف البابيـة اصـطالحا . َّ، وأنه خاتم املرسلني َّ َّ َّبأهنـا : ُ

ّإحدى فرق الباطنية، نشأت وتربت يف أحضان الشيعة االثني عرشية، ثم انشقت عنها، وأتت  َّ َّ َّْ
َّ حلـت يف أئمـة البابيـة، وأن َّبمعتقدات فاسدة؛ أشهرها زعمهم أن روح املهـدي املنتظـر قـد َّ َّ َّ

ْالرشيعة البابية قد نسخت بمجيئها رشيعة الدين اخلاتم؛ اإلسالم  َ َ َ َّ. 
ّالباطنية يف اللغة مأخوذة من الباطن؛ وهو داخل كـل يشء، وهـو عكـس الظـاهر )٢( والـبطن . َّ

ْخالف الظهر  َّ . 
ً    والباطنية اصطالحا مـن "ّهم القـول بـأن لظـواهر النـصوص؛ طائفة ذات آراء وأفكار ، جيمع: َّ
َّ بواطن ، جتري يف الظواهر جمرى اللب من القرش ، وأهنا بصورها توهم عنـد "الكتاب والسنَّة ّ

َّاجلهال األغبياء صورا جلية ، وهي عند العقالء واألذكياء رموز وإشارات إىل حقـائق معينـة َّ ًَّ ً .
وأساس البالغة للزخمـرشي . ٢٠٨٠-٥/٢٠٧٩الصحاح للجوهري : انظر من كتب اللغة (

 واملعجـم الوسـيط لعـدد مـن ١٥٢٤-١٥٢٣والقاموس املحيط للفريوزآبـادي ص. ٤٣ص
 ) .١١وانظر فضائح الباطنية أليب حامد الغزايل ص  . ٦٢املؤلفني ص 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

١٦٥ 

١٦٥

 :َّالتعريف بالبهائية : املطلب األول 
َّفرقة من فرق الباطنيـة ، قامـت عـىل أنقـاض البابيـة ، وتبنـت َّالبهائية  َّ َّ ٌ

 وهتـدف إىل ،َّ من العقائـد اإلحلاديـةاًا عددأغلب معتقداهتا ، وزادت عليه
َّإكامل فصول املرسحية التي بدأت مع بداية البابية َّ . 
ِّوسميت البهائية هبذا االسم لدعوى مؤسسها ِّ َُّ  "حسني عيل املازنـدراين" َ

ِّأنه املمثل الوحيد لبهاء اهللا  َ ُ َّU ؛ فاهللا U  ّقد حل فيه بنوره ، وظهـر فيـه -
  .  )١(؛ فهو مظهر اهللا -ّعىل حد زعمه

قبـل موتـه بالزعامـة لولـده  "البهاء"املازندراين وقد أوىص حسني عيل 
ّحممـد عـيل"، ومن بعده أخيـه األصـغر املـريزا "َّعباس"األكرب  ، وكتـب  "َّ

 . ًبذلك كتابا، وختمه بخامته 
ًولكن عباس َّ، مل ينفـذ وصـية -َّالذي لقب نفسه بعد ذلك بعبد البهاء–ا ّ ُِّ

، كام فعل أبوه  ، وأقىص أخاه عن أمر الرئاسة ّه ، بل استأثر باألمر كلهوالد
 .  )٢(بأخيه من قبل

                                      
  .  ٨٩َّالبهائية إلحسان إهلي ظهري ص :  انظر )١(
هــ، بقـي مـن كبـار دعاتـه ١٢٦٦عبان سـنة  يف ش"َّزعيم البابية" بعد مقتل الباب الشريازي )٢(

، والثاين أخوه األصغر حييى عيل املازنـدراين، "البهاء"رجالن؛ أحدمها حسني عيل املازندراين 
ّ من بقي من البابية. "صبح األزل"َّامللقب بـ لكـنَّهم مل يلبثـوا أن . َّوحول هذين الرجلني التف

وظهـرت فرقـة ثالثـة مل . اه األكـرب حـسينًاانشقوا فرقتني؛ تبعت إحدامها حييى، واألخرى أخ
ّيقتنع أفرادها بواحد من األخوين، واكتفوا بتبعيتهم للباب املقتول ٌوقد حصل نزاع كبري بـني . ٍ ٌ

َّلكن األمور ما لبثت أن استقرت حلسني عيل ، الذي . ّاألخوين ، وصل إىل حد اقتتال أتباعهام  ّ
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١٦٦ 

١٦٦

َّوقد وقـع شـقاق ، وخـالف ، وانـشقاق يف صـفوف فرقـة البهائيـة ؛ 
ّفانقسم البهائيون نتيجة ترصف عباس إىل  ُفرقة موالية له ، أطلـق عليهـا : ُّ

َّالعباسية"اسم  َّ حممد عيل بن حسني عيل املازندراين، ، وثانية موالية ألخيه "َّ
ّسميت بـ  . ٌ، ولزم عدد من األتباع جانب احلياد "ّاملوحدين"ُ

 :َّوبذلك صارت البهائية ثالث فرق 
 ، وقد لزموا "البهاء"املازندراين ؛ أتباع حسني عيل "صلاأل"َّ البهائية -١

 . ، ومل يتدخلوا يف الشقاق الذي حصل بني األخوين جانب احلياد 
املازنـدراين ، الـذي بن حـسني عـيل ِّ املوحدون، املوالية ملحمد عيل -٢

 .أوىص إليه أبوه بعد أخيه 
َّ العباسية ، املوالية لعباس أفندي ، امللقب بـ-٣ َّ الـذي و ؛ "عبد البهـاء"َّ

ِّ، ومل خيلـف غـري  إذ مـات– مـن بعـده "شوقي أفندي"أوىص إىل ابن ابنته  ُ
. الذكور دون اإلناث -أي أبناء شوقي– أبنائه ، ومن بعده إىل-أربع بنات

______________  
كـاألفعى التـي تـشعر – حيث بـدأ ينفـث سـمومه ألقى به املطاف يف مدينة عكا يف فلسطني ؛

ّ ، ويعزز صفوف فرقته التي أطلق عليها اسم -بالدفء بعد الربودة ؛ بـسبب دعـواه "َّالبهائية"ُ
َّأنه هباء اهللا الذي برش الباب بمجيئه بعده عىل حد قوله، وتدرج يف دعاويـه، حتـى انتهـت إىل  ّ ََّّ

ّادعائه أن اإلله قد حل فيه، ووافقه ع َّ ىل هذا اإلفك مجاعته الذي ساروا وراءه معصويب األعني ّ
ّوالقلوب ، جيرتون قوله ، ويرددون إفكه ُ ُّ  . 

-٢٥٦والبابيـة إلحـسان إهلـي ظهـري ص . ١٣٥، ٧٤-٧٠النحلة اللقيطة للنمر ص: انظر        (
٢٧٢. ( 
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١٦٧

ِّ بذبحـة صـدرية ، ومل خيلـف "لنـدن"ات يف ـهذا م "أفنديشوقي "َّبيد أن  ُ َّ
ًذكورا وال إناثا  ً. 

ٍيف عدد من مدن أوروبا وأمريكـا وأفريقيـا ؛ مثـل اليوم تنترش َّالبهائية و
 ، "رتدامأمـس" ، و"لنـدن" ، و"بـاريس" ، و"مـونتي كـارلو" ، و"شـيكاغو"

  .)١(وغريها
َّالتعريف بمؤسس البهائية :  الثاين طلبامل ّ : 

ُكان من املفروض بعدما قتل البـاب ِ  أن يـرث حييـى عـيل ُّ الـشريازي)٢(ُ
َّأحد املقربني يف البابية،– "صبح األزل"ّاملازندراين، امللقب بـ وأخو حسني  ّ

                                      
للقيطـة والنحلـة ا. ٤٨-٤٦ّوالبهائية للخطيب ص. ٧٨-٧٦البهائية للسحمراين ص: انظر  )١(

  .  ٣٥٢-٣٠٩ ، ٤٥والبهائية إلحسان ص.١٢٤-١٠٤،١٢٣-١٠٠للنمر ص
ّهو زعـيم البابيـة عـيل بـن حممـد رضـا الـشريازي، ولـد يف شـرياز )٢(  سـنة -جنـوب إيـران-َّ

ويف السابعة عرشة من عمره ، اتـصل بـه أحـد . مات أبوه وهو صغري، فكفله خاله.هـ١٢٣٥
، وألقى يف -ُفرقة تنسب إىل الشيخ أمحد زين األحسائي-َّدعاة الرشتية، فعلمه أفكار الشيخية 
ّالـذي تنـسب إليـه الرشـتية، –ّثم التقى بكاظم الرشـتي . مسامعه معتقداهتا يف املهدي املنتظر ُ

َّ، وبـدأ يـرتدد عـىل جملـسه، ويتلقـى عنـه أفكـار وآراء -وأحد تالميذ الشيخ أمحد األحسائي ّ
ُ جيد أتباعه شخصا من تالمذته جيمعون عليـه، هـ، مل١٢٦٠وبعد موت الرشتي سنة. الشيخية ً

ّويلتفون حوله، سوى عيل الشريازي؛ الذي كان موضع إشارات شـيخهم وتلميحاتـه، وقـد 
َّ أن روح املهـدي حلـت فيـه -بعـد وفـاة الرشـتي مبـارشة-أعلن البـاب  َّكـام حلـت قبلـه -ّ

ج يف دعاويه بعـد ذلـك؛ َّوقد تدر.  فصار هو الباب املوصل إىل املهدي-باألحسائي والرشتي
َّفادعى أنه هو املهدي املنتظر ٍثم ختيل أنه يوحى إليـه؛ فـادعى النبـوة، وزعـم أنـه ذو رشيعـة . ّ ّ َّّ ُ َّ ّ

ًناسخة لإلسالم، وألف كتابا أسامه  َّ ُوادعى قبل أن يقتل . َّ زعم أنه ناسخ للقرآن"البيان"ٍ سنة –ّ
ّأنه حقيقة كل قديس، ونبي، ورسول، وأ-هـ١٢٦٥ ّ ّن احلقيقة اإلهلية حلت فيه أتم حلول، بل َّ َّ َّ

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

١٦٨ 

١٦٨

َّ البابيـة؛ ألن الـَ زعامة-"البهاء"عيل املازندراين  مـن -شريازي أوىص إليـه َّ
َّ باتفاق مجيع مؤرخي البابية وغريهم -بعده  -حـسني عـيل-ّلكـن أخـاه . ِّ

ٍبعد نـزاع شـديد–َّحتايل عليه، واستوىل عىل زعامة البابية  َّ ولقـب نفـسه -ٍ
ِّ، وسميت الفرقة التي انتسبت إليه "البهاء"بـ   . )١("َّالبهائية"بـ: ً

  ؟فمن هو البهاء 
ُّحسني عيل بن عباس بزرك النوري املازنــدراين:  هو"بهاءال"َّامللقب بـ ّ .
ِولد يف قرية   ١٢٣٣ عام -من بالد فارس- من قرى إقليم مازندران"نور "ُ

 . )٢(هـ
  ، )٣(َّ الــــــــشيعيةَ العلــــــــوم"ُالبهــــــــاء"ى َّتلقــــــــوقــــــــد 

 
______________  

-١١َّالبابيـة للحمـوي ص: انظـر. (َّ أنه هو اهللا نفسه -ّقبحه اهللا-متادى يف دعواه، حتى زعم 
 ) . ١٧٠-١٦٨، ١٦٥، ١٦٢، ١٥٩-١٥٨، ٥٨-٤٩َّ، والبابية إلحسان ص١٤

. ٨-٧َّلبهائية للحمد صوا. ١٠٩-١٠٨َّحقيقة البابية والبهائية ملحسن عبد احلميد ص:  انظر)١(
ِّوحـوار مـع البهـائيني لـيامين . ٣٠-٢٦َّوالبهائيـة إلحـسان ص. ٢٤َّوالبهائية للخطيـب ص

  . ٧٠-٥٣ص
َّ، والبهائيـة والقاديانيـة ألسـعد الـسحمراين ٧٥النحلة اللقيطة لعبد املـنعم النمـر ص:  انظر)٢( َّ

 . ٧٤ص
مـن : (م، الذي يقول فيـه زمن كالم ابن ح، هو املستنبط -فيام أرى-التعريف اجلامع للشيعة )٣(

ّ،وأحقهـم باإلمامـة، وولـده مـن rُ أفضل النَّاس بعد رسـول اهللا tَّ وافق الشيعة يف أن عليا 
َّبعده، فهو شيعي ، وإن خالفهم فيام عدا ذلك مما اختلف فيـه املـسلمون  فهم فـيام فـإن خـال. ّ

 ).٢/١١٣واء والنحل البن حزم انظرالفصل يف امللل واأله () .  ذكرنا فليس شيعيا
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١٦٩

َّواغرتف من أباطيل الفرق الضالة التي كانت يف .   وهو صغري)١(َّوالصوفية
  ، )٢(ّميةـَّوفية، والربهــ، والـص-ًالتي هو منهـا أصـال–يعة ـش؛ كال عرصه

  . )٤(ريها من الفرق املنحرفةـ، وغ )٣(ّوالبوذية

                                      
ًوهي طائفة تضم فرقا كثرية  )١(  جتمعهم حركات بـاردة، ومههـامت -ذات آراء وأفكار منحرفة-ّ

وخيتلفـون يف األصـول والفـروع؛ . ّساذجة، وادعاء التلقي املبارش عن اهللا، ودعوى الكـشف
َّفمنهم احللولية الذين يزعمون أن اهللا حـل يف املخلـوق؛ ومـنهم ا َّ َّالحتاديـة أصـحاب وحـدة َّ

ًتعاىل اهللا عام يقول الظاملون علـوا كبـريا–َّالوجود الذين يزعمون أن اهللا هو الوجود املطلق   ُ ُ َّ- ،
ًفالتصوف بدأ رهبنة مبتدعة ، ثـم صـار كفـرا، وإحلـادا، وزندقـة . ومنهم غري ذلك  ً ً ًً انظـر . (َّّ

ّالتيارات والطرق الصوفية للمؤلف ص  َّ٩. ( 
ّة وثنية يعتنقها معظم أهل اهلند، تشتمل عىل جمموعة من العقائد والرشائع التـي تكونـت  ديان)٢( َّ

. كتـب الفيـدا: وأشـهر كتـبهم املقدسـة. برامها، وفـشنو، وشـيفا: وأعظم آهلتهم. عرب الزمن
ّسميت برمهية نسبة إىل إهلهم برامها فصول يف أديان اهلنـد : انظر. (َّاهلندوسية : وأشهر أسامئها. ُ

 ) .٥٠-٤٣، وأديان اهلند الكربى لشلبي ص ٢٥-١٥لألعظمي ص 
كانت يف بدايتها  قبل امليالد هي ديانة ظهرت يف اهلند بعد الديانة الربمهية يف القرن اخلامس )٣(

ّوقد تغريت بعد . ونبذ الرتف متوجهة إىل العناية باإلنسان، مع دعوة إىل التصوف واخلشونة
َّواعتقدوا أنه ابن اهللا، وأنه الكائن العظيم الواحد األزيل، وأنه ّموت مؤسسها بوذا؛ فأهلوه،  َّ َّ
ُّوآالمها، ويتحمل عنهم مجيع خطاياهم، ويعتقدون أن جتسد  ّاملخلص للبرشية من مآسيها ّ

  .مايا بوذا كان بواسطة حلول روح القدس عىل العذراء
 أديان اهلند لألعظمي ،وفصول يف١٥٥-١٤١أديان اهلند الكربى لشلبي ص: انظر        (

 ) .١٥٠-١٢٩ص
-٧َّ، والبهائيـة إلحـسان ص١٠-٩َّ، والبهائية للحموي ص٧-٥َّالبهائية للحمد ص:  انظر  )٤(

َّ، والبهائيـة والقاديانيـة ألسـعد الـسحمراين ٧٥والنحلة اللقيطـة لعبـد املـنعم النمـر ص ،٨ َّ
 . ٧٤ص
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ويزعم أتباعه أنه مل يكن يتجاوز الرابعة عـرشة مـن عمـره، حـني كـان 
ِّيتكلم يف أي موضـوع، وحيـل أيـة معـضلة تعـرض لـه، ويفـرس املـسائل  ُ ّ َّ

وحـني جـاء . ا بأخبـار املهـدي ًه كـان شـغوفإن: ويقولون عنه . العويصة 
ّ ، زعـم أنـه أمـي ، وأن اهللا أهلمـه )١("بدشت"بتحريفاته اإلحلادية يف مؤمتر  ِّ

  . -وهذا من تناقضاته الكثرية-تلك العلوم ، وهاتيك املعارف مجيعها ، 
 َّ من صفوة البابية ، وإنـام كـان-هذا–مل يكن املازندراين  :صلته بالبابية 

 مـن صـفوة -وهو أصغر منه بكثـري-وقد كان أخوه من أبيه . باع من األت
ّ؛ أي أحـد حـوراي البـاب الـذين  )٢("حـي"ا من حـروف ًواحدو ،البابية 

وهذا التفضيل دفع البهاء إىل إضامر احلقـد ، وإخفـاء .  َّكلفهم بنرش دعوته
 .ا منه َّ العداوة للباب الشريازي ، الذي قدم أخاه عليه ، وهو أصغر سن

َ يتحني الفرص ، إىل أن ع-هذا–وقد بقي البهاء  ون مـؤمترهم ُّ البـابيَدَقَّ
هـ ، ويف ذلك املؤمتر توطدت صلته بأحد ١٢٦٤ سنة "بدشت"يف صحراء 

                                      
ٌهو املؤمتر الذي عقده مجع كبري من أتباع الباب )١( هــ، ١٢٦٤ بـإيران سـنة "بدشت" يف صحراء ٌ

البابيـة "ويف هذا املـؤمتر طالبـت غانيـة . وبحثوا فيه كيفية ختليص الباب الشريازي من سجنه
َّ بنـسخ الـرشيعة اإلسـالمية، فقـام البهـاء بـدعمها "قرة العني رزين تـاج" اخلليعة "والبهائية
-١٧٧، ٨٧-٧٢بيـة إلحـسان ص، والبا٥٧-٥٤النحلة اللقيطة للنمرص : انظر. (وتأييدها

١٧٩. ( 
ّ هم ثامنية عرش شخصا ، التفوا حول الباب الـشريازي ، ومجعهـم البـاب يف حـروف )٢(  "حـي"ً

َّوزعم أهنم دعاة له ، ووزعهم عىل أقاليم خمتلفة يف إيران وتركستان والعـراق ؛ ) ١٨=ي+ح( َّ
 ) .١٦٢ ، ٥٨-٥٧ة إلحسان ص َّ ، والبابي٢٩النحلة اللقيطة للنمر ص : انظر . (للدعوة إليه 
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١٧١

قـرة العـني " ؛ وهي -"حي"ّ شكلوا كلمة نالذي–األعضاء الثمـانية عشـر 
مطالبتهـا يف  -يف املؤمتر- بتأييده هلا ًوازدادت تلك الصلة قوة . "رزين تاج

، "الواقعـة"بنسخ الرشيعة اإلسالمية إذ أخذ يقرأ عـىل املجتمعـني سـورة 
 نفسه فيه إشارة قوية إىل نـسخ َ القرآنَّ أنًزاعام، ها تفسريات باطنية ّويفرس

ونتيجة مداخالته ، وكلامته ، اجتمعت . الرشيعة اإلسالمية برشيعة الباب 
يف مطالبتها بنسخ الرشيعة  "زين تاجرقرة العني "كلمة املؤمترين عىل طاعة 

ّ هـذا الـصنيع ، وقدرتـه لـه ، "قـرة العـني"وقـد حفظـت لـه . اإلسالمية 
ً أمره ، ال ختـالف لـه طلبـَ طوع-فيام بعد–فجعلت نفسها  ّا ، وال تـرد لـه ُ

 .رغبة
ا عىل مكانتـه التـي ازدادت بعـد ًمعتمد–َّوبعد موت الباب جترأ البهاء 

ّه اخلليفة احلقيقي للباب الشريازي ، وسلب هذا َّ، فأعلن أن-مؤمتر بدشت
 .  )١(األمر من أخيه

                                      
َّوالبهائية والقاديانية للسحمراين ص . ٦٢-٦٠، ٥٥حوار مع البهائيني ليامين ص :  انظر )١( َّ٧٥ . 

  . ١٥-١٣َّوالبهائية إلحسان ص  . ٦َّوالبهائية للحمد ص 
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   :)١( عاملة البهاء وأرسته ألعداء اإلسالم
كانت أرسة البهاء من األرس املشهورة بالعاملة للروس؛ فـأخوه األكـرب 

 كـان "املـريزا جميـد"ا يف السفارة الروسية يف طهران، وزوج أخته ًكان كاتب
 . ير الرويس بطهران ا للوزًسكرتري

وقد نحا البهاء منحى أرسته؛ فواىل الروس، وازدادت عاملته هلـم بعـد 
َّما أنقذوه من سجنه بطهران، فبقي يذكر هلـم هـذا اإلحـسان، ويتحـدث 

يـا «: "سورة اهليكـل"َّعنه، حتى يف الكتاب املقدس عنده؛ فها هو يقول يف 
ًوملا كنت أسري.. ملك الروس ُ األغالل يف سـجن طهـران، ا يف السالسل وَّ
  . )٢(» ك ُنرصين سفري

بـل اشـتهر البهـاء . ا عىل العاملة للـروس وحـدهم ًوليس األمر قارص
َّنفسه بعاملته لليهود الذين حرصوا عىل مساعدة كل فرقة ضالة تريد النخر  ّ

 . اإلسالم ّأمة يف جسد 
                                      

والنحلــة اللقيطــة .١١ ص-مــن كتــب الــرشق األوســط–"رأس األفعــى"َّالبهائيــة :  انظــر)١(
ــسحمراين ص . ١٤٥-١٤٤للنمــرص ــة لل ــة والقادياني َّوالبهائي ــة  . ١٢٣َّ ــد : َّوالبهائي للحم

ــوي ص٢٧-٢٤ص ــسان ص٥٠-٤٣، وللحم ــة .  ٢٦-١٩، وإلح ــر الثالث ــة املك وأجنح
واحذروا األسـاليب احلديثـة يف مواجهـة اإلسـالم لـسعد الـدين . ٢٧٧-٢٧٤للميداين ص

ّوحقيقة البابية والبهائية ملحسن عبد احل. ٢٦٥صالح ص ودفـاع عـن  . ١٨٠-١٧١ميـد ص ّ
  . ٢٣٤العقيدة والرشيعة ملحمد الغزايل ص 

َّ، وانظر البهائية إلحسان إهلـي ٤٢ ص"لوح ابن ذئب" سورة اهليكل للبهاء ، املندرج يف كتابه )٢(
 .٢١ص/ ظهري 
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َّواليهود مل يشجعوا هذه الفرقة فحسب، بل سـاندوها مـساندة فعليـ  ة،ُ
ًوأيدوها تأييد ّا؛ خلوفهم من اإلسـالم، ولعلمهـم أن املـسلمني إذا  ا حقيقيّ

سيكون عىل أيدهيم؛ فعملوا عـىل تفريـق تهم َّراجعوا دينهم فإن هالك دول
ُالصفوف، ومعاونة كل فرقة متيت روح اجلهاد يف نفوس املسلمني ّ . 

َأن هباء: ؤات العهد القديمّ من تنبُ اليهودَوقد استخلص  اهللا سـيظهر يف ّ
ُأرض إرسائيل ، وأولوا كل آيـة تـشري إىل جمـد  ّ َّ بأهنـا تعنـي ظهـور "َْهيـوه"َّ

 ، لذلك عملوا عىل مـساندة البهائيـة إىل "هباء اهللا"ِّخملص العامل يف شخص 
 . أبعد احلدود، فاحتني بالدهم هلا، باذلني أمواهلم لنرش أفكارها ومعتقداهتا

ا لليهوديـة ؛ فقـال يف كتابـه  ا بارً ابن"ازندراينحسني امل" ُولقد كان البهاء
ٌ هـذا يوم فاز فيـه الكلـيم بـأنوار «: -َّالذي زعم أنه كالم اهللا- "األقدس"

. ّجرت البحـور ُالقديم، ورشب زالل الوصال من هذا القدح الذي به سـ
ُقل تاهللا احلق إن الطور يطوف حول مطلع الظهور، والروح ينادي مـن يف  ّ

ً، هذا يوم فيـه رسع كـرم اهللا شـوقا ر هلموا تعالوا يا أبناء الغرو:امللكوت  ٌ
قد أتى الوعد، وظهر ما هو املكتـوب يف ألـواح : ، وصاح الصهيونهللقائ
  . )١(» العزيز املحبوب ايلاملتعاهللا 

ِّ إىل هيود العامل يف كـل مكـان ، -يف هذا املقطع-َّوال خيفى النداء املوجه 
 . إلقامة دولتهم املوعودة ليعودوا إىل فلسطني، 

                                      
 . ١٩٣، ١٩٢، ١٩١، النصوص ) ٨٠( ، مقطع ٥٠-٤٩ األقدس للبهاء ص )١(
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 : وفاة املازندراين  
َّملا بلـغ املازنـدراين اخلامـسة والـسبعني مـن عمـره أصـيب بـاحلمى ،  ُ

َّوقـد منـع ولـده عبـاس ُوأصابه ما يـشبه اجلنـون ،  َُ َ َّالـذي لقـب نفـسه -َ
ُ أتباعه من الدخول عليه، كي ال يفتضح أمره؛ حتى أدركته -"عبدالبهاء"بـ َ

يف – بجوار عكـا "البهجة"هـ، ودفن يف ١٣٠٩ذي القعدة سنة  ٢ يف الوفاة
ُّ، وهو القبلة اجلديـدة للبهـائيني؛ حيـث يتجـه إليهـا البهـائيون -فلسطني ّ

 . )١(املعارصون يف صالهتم
 : "األقدس": َّالتعريف بكتاب البهائية  : لث الثاطلبامل

َّالكتاب الذي ادعى حسني عيل املازندراين أنـه كـالم اهللا أو حـاه إليـه ، ّ
ّتأييدا له يف دعواه أنه صاحب رشيعة جديدة ناسخة للرشيعة اإلسـالمية ،  َّ ً

ٍكتاب هزيل يستحي من كان له أدنى إملام باللغة أن  : "األقدس"ووسمه بـ ٌ ٌ
 .يأيت بمثله

َّ وال تسأل عام فيه من األلفاظ الشنيعة ، واملعاين الركيكة ، واألخطـاء «
وقد قرأتـه . َّقراءته مملة ، ثقيلة عىل النفس . غامضة َّاللغوية ، والرتاكيب ال

ّعدة مرات ألنه كتيب ، وكلام قرأته ازددت غيظا وغـام مـن تـبجح مؤلفـه  ّ ِّ ًَّ ُ َّ َّ
ٌواستكباره الذي فاق استكبار فرعون وهامـان وقـارون؛ فإنـه كلـه مـدح  َّ َّ

                                      
  .  ٤٤-٤٢َّوالبهائية إلحسان ص  . ٧٦يانية للسحمراين ص البهائية والقاد:  انظر )١(
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بـام كـان ًلنفسه، ولبهائه ، وجلودة قرحيته ، وعمق تفكريه ، وإحاطته علـام 
  .)١(»... وما يكون ، وسامعه ضجيج أصوات الذرية يف أصالب آبائهم 

ًفقد صاغه مؤلفه صياغة ركيكة ، أتى فيهـا بعبـارات رديئـة ، وحـشاه  ً ّ
َّبألفاظ قبيحة ، وعبارات ينفر مـن معانيهـا القـراء ، وتـأنف مـن سـامعها 

 . اآلذان، ويضحك عند قراءهتا الصبيان والنسوان 
َّاألخـزم ؛ عـيل بـن حممـد رضـا :  ِىل هذه الشنـشنةوقد سبقه إ البـاب "ُ

ٌادعى أنه قد نزل عليه كتـاب أسـامه ؛ حني "ّالشريازي َّ، زعـم أنـه "البيـان"َّّ
َأفضل من القرآن، وناسخ له، وأن اإليامن َّ ٌ ٌ ملا فيه واجب عىل َ به، واخلضوعُ

َّكل إنسان، وإال فالكفر مصريه  ّ . 
َوقد ادعى أن البرش َّ ٍاجزون عن االتيان بحرف واحـد مـن حروفـه ،  عّ ٍ

ُ إين أفضل«: فقال  ُ من حممد،كام أن قرآين أفضلِّ َّ وإذا قـال . َّ من قرآن حممدَّ
ٌحممد بعجز البرش عن اإل ِّتيان بسورة من سور القـرآن، فـإين أقـول بعجـز َّ

ٍتيان بحرف واحد من حروف قرآين البرش عن اإل ٍ«)٢( .  
– عبارة من القـرآن ُالشريازي أفصح "الباب"فه َّوهذا الكتاب الذي أل

:  هــــَّ، وأحكامه ناسخة ألحكامـه، كـام قـرر ذلـك بقول-ّكام زعم مؤلفه
                                      

 فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ، للدكتور غالب عـيل عـواجي )١(
١/٤٧٤ .  

َّالبابية ليامين : وانظر  . ٢٠ ص "مفتاح باب األبواب" نقله الدكتور حممد مهدي خان يف كتابه )٢(
  . ١٠٤حسان ص َّوالبابية إل . ٤١ص 
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 ، فاتلوه ، واقرؤوه ، جتدوه أفصح عبارة من القرآن، "البيان"فهاكم كتايب «
  . )١(»وأحكامه ناسخة ألحكام القرآن 

 باللغـة "البيـان" كتب كتابه َّ إذا علم أن الشريازيُوقد يستغرب القارئ
َّالعربية عىل الرغم من أن أكثر أتباعه   . ُ ال حيسنوهنا-ّإن مل أقل كلهم–َّ

َوال ريب أن اهلدف  أتباعـه ؛ كـي ال يكتـشفوا ُخـداع:   من وراء ذلـكَّ
ِمدى تفاهة هذا الكتاب ، ومدى السذاجة التي كتب هبـا ، وال ينتبهـوا إىل  ُ

َّال يمكـن أن تـصدر عــمن لـه ، احشة شـنيعة ما حواه من أخطاء كثرية ف
 . َّأدنى إملام باللغة العربية 
َوسأحاول أن أزعج ن ُ ُ القارئ الكـريم، وأثقـل عـىل سـمعه، بـإيراد َرَظُ
   . Iَّ أهنا أفضل من كالم اهللا ُّ الشريازيَمَعَبعض النصوص التي ز

َّ إنـا قـد « : -الناسخ للقرآن كـام زعـم–يقول الشريازي يف كتابه البيان 
ِّجعلناك جليال للجالني  ًوإنا قد جعلناك عظيام. ً َّوإنـا . ا للعـاظمني ً عظيامنَّ

ًوإنا قد جعلناك رمحان. ا للناورينًا نورانًقد جعلناك نور .  للـرامحنيًا رحـيامَّ
ًوإنا قد جعلنـاك متامـ ًقـل إنـا قـد جعلنـاك كـامال. ِّ للتـامني ًا متـيامَّ ً كمـيال َّ

َّقل إنـا قـد جعلنـاك . ا للكابرين ًا كبريًا قد جعلناك كربانَّقل إن. للكاملني 
ًقل إنا قد جعلناك ظهران. ّا للعازين ًا عزيزًعزان َّقل إنـا . ا للظاهرين ًا ظهريَّ

                                      
َّالبابيـة : وانظـر . ١٣٨ ص "مفتاح باب األبواب": نقله الدكتور حممد مهدي خان يف كتابه )١(

  .  ١٠٤َّوالبابية إلحسان ص  . ٤١لليامين ص 
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ًقد جعلناك حبانـ ًقـل إنـا قـد جعلنـاك رشفانـ. ِّا للحـابني ًا حبيبـّ ا ًا رشيفـَّ
ًقل إنا قـد جعلنـاك سـلطان. للشارفني  َّقـل إنـا قـد . الطني ا للـسًا سـليطَّ

  . )١(».. ا للاملكني ًا مليكًجعلناك ملكان
ّ وال تكتبن الـسور إال وأنـتم يف اآليـات عـىل «: ويقول يف موضع آخر ّ

. ومن أول العدد إذن لكم يا عبادي لتـدقون. عدد املستغاث ال تتجاوزون
ّوأذنت أن يكون مع كل نفس ألف بيت مـام يشاء ليتلـذذون َّ ٍ و حيـنام يتلـ. ّ

ُ قل إنام البيت ثالثني حرفا إن أنتم تعربون.وكان من املحرزين لتحسبون . ًَّ
وحتفظون ذلك واحـد األول . عىل عدد امليم ثم عىل أحسن احلسن تكتبون

ّثم الثاين أنتم يف كل أرض بيت حر تبنيـون. أنتم باهللا تسكنون ّولـتلطفن . ّّ
لـئال يـشهد . كل أرضكم وكل يشء عىل أحسن مـا أنـتم عليـه مقتـدرون

 .)٢(» عيني عىل كره أن ياعبادي فاتقون
َّ وال يقولوا كيف يكلم عـن اهللا مـن كـان يف «: ٍويقول يف موضع ثالث  ُ

ّفورب السامء واألرض إين عبـد اهللا آتـاين البينـات . ّالسن مخسة وعرشونا ّ
ّهـذا كتـايب قـد كـان مـن عنـد اهللا يف أم . مـامكمإّمن عند بقية اهللا املنتظر 

ً باحلق عىل احلـق مـسطورالكتاب ّ ُا أيـنام كنـت ًوقـد جعلنـي اهللا مباركـ. ا ّ
ّوأن اهللا قـد . ا ُ وأوصاين بالصالة والصرب ما دمت فيكم عـىل األرض حيـ

                                      
ونقلـه عـن البيـان الـدكتور حممـد  . ١٠١ً البيان للشريازي ، نقال عن البابية إلحـسان ص )١(

  . ٢٧٩-٢٧٨األبواب ص مفتاح باب "مهدي خان يف كتابه 
َّ البيان للشريازي ، نقال عن البابية إلحسان ص)٢( ً١٠١  .  
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َّأنزل له بصورة من عنده والناس ال يقدرون بحرفه عـىل املثـل دون املثـل 
  . )١(»ا ًتشبري

ّ يا حممد معلمي فال تـ«: ويف موضع رابع يقول  رضبني قبـل أن يمـيض ّ
  . )٢(»ّعيل مخس سنة ولو بطرف عني 

 تبارك اهللا من شمخ مـشمخ شـميخ ، تبـارك «: ويقول يف موضع آخر 
اهللا من بذخ مبذخ بذيخ ، تبارك اهللا من بدء مبتـدأ بـديئ ، تبـارك اهللا مـن 
فخر مفتخر فخري ، تبارك اهللا من قهر مقهـر قهـري، تبـارك اهللا مـن غلـب 

  .)٣(»..بارك اهللا من وجود موجود جويد مغتلب غليب، ت
َّفتأملوا ما زعم أنه كالم اهللا ُأنشأه هذا اخلبيث الذي ال حيسن الكـالم، ! َّ

 وأنزلـه Iنا ُ الذي قاله إهلَ الكريمَ والقرآنَ احلكيمَوأراد أن ينسخ به الذكر
  . rعىل خاتم املرسلني وإمامهم 

َّوهذا الذي نقلته غيض من فيض ، مــام  ٍ ٌ  الـذي "البيـان"حـواه كتـاب ُ
، والنـصوص كـام -ُوما مل يذكر أعظـم–َّفضله صاحبه عىل القرآن الكريم 

مليئة باألخطاء الشنيعة، واللغو الفاحش الـذي ال طائـل حتتـه ، : ُيالحظ

                                      
َّ البيان للشريازي ، نقال عن البابية ليامين ص )١( ً٥٥  .  
َّ ، نقال عن البابية إلحسان ص ١١٢ البيان للشريازي ص )٢( ً١١٢  .  
 .  ٩٩ائية ملحسن عبداحلميد ص ً، نقال عن حقيقة البابية والبه٢٨٢ مفتاح باب األبواب ص )٣(
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١٧٩ 

١٧٩

َّ يرجتى من ورائه، إال تسمني الكتاب، وزيـادة عـدد أوراقـه، كـي َوال نفع ُ
ًيسمعه العجم، فتهتز رؤوسهم طرب   .ا ّ

َوحني نبه  ِّ ّ إىل ما حيتويـه كتابـه مـن أخطـاء ال حيـصيها العـاد ، "الباب"ُ
ُ املغفلني حوله بأن قواعد اللغة واإلمالء قد أطلقـت مـن أسـارها ، َأجاب َّ ّ

ُوحلت عنها قيودها، فهي تذهب حيث تشاء، وقـال يف بيـان ذلـك  ّ إن «: َُّ
ْاحلروف والكلامت كانت قد عصت ، واقرتفت خطيئـة يف َ َّ الـزمن األول ، َ

َىل خطئها بـأن قيـدت بـسالسل اإلفعوقبت ع ِّ ّوحيـث إن بعثتنـا . عـراب ُ
جاءت رمحة للعاملني ، فقد حصل العفو عـن مجيـع املـذنبني واملخطئـني ، 
ُحتى احلروف والكلامت ، فأطلقت من قيدها تذهب إىل حيث تـشاء مـن 

  . )١(»وجوه اللحن والغلط 
 ، "البيـان"ه قـد ألـزم أتباعـه بقـراءة كتابـه َّواملالحظ عىل الشريازي أن

ّ ال تتعلمن إال بام نـزل «: ِّواألخذ منه ، وهناهم عن التلقي من غريه ، فقال 
قـل . َّ، أو ما ينشأ فيه من علم احلروف ، وما يتفرع عـىل البيـان "البيان"يف 

ّثـم ختـضعون عـىل أنفـسكم ، ثـم تنـصتون . تتأدبون وال خترتعون  ّثـم . ّ
 . )٢(»  فتحزنون، من بعد العرش أن ال تتجاوزون عىل حدود البيانالواحد

                                      
: وانظر  .  ٩٩ ص "مفتاح باب األبواب" نقل ذلك عنه الدكتور حممد مهدي خان يف كتابه )١(

  . ٩٠َّوالبابية ليامين ص  . ٥/٢٦دائرة املعارف لبطرس البستاين 
َّ البيان للشريازي ، نقال عن البابية للحموي ص )٢(   . ١٧٩َّوالبابية إلحسان ص  . ١٣ً
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١٨٠ 

١٨٠

َّوقد أمرهم بمحو مجيع الكتب السابقة؛ مقدسة كانت أوغـري مقدسـة؛ ّ 
َّعلمية كانت أوغري ذلك، وحرم عليهم النظر فيها فقال يف كتابه   :"البيـان"َّ

ُإال إذا أنشئ فيه من ع ٍال جيوز التدريس يف كتب غري البيان،« لـم احلـروف َّ
ّوما يتفرع عىل البيان قل أن يا عبادي تتأدبون  .)١(»  والخترتعون،ّ

ُوبعـد ، فهـذا هو موقفهم من كتابنا القرآن الكريم ؛ زعمـوا أنـه نـسخ  َّ
ً ، الذي يضحك من كلامته الصبيان ، فضال عـن الرجـال "البيان"بكتاهبم 

 .والنسوان 
  . "اءالبه"َّوعىل منواله نسج الذي لقب نفسه بـ

ُوإنام بدأت بكتاب   اعتمـد "َالبهـاء"َّ ؛ ألن "البهـاء" قبل كتـاب "الباب"َّ
َّعىل كثري مما ورد يف  ِ ّ للبـاب اعـتامدا كبـريا ، ال سـيام يف األحكـام "البيـان"ٍ ًً

 . َّالرشعية 
هـ ، يف ثنتـني ١٣٤٩ املطبوع ببغداد ألول مرة عام "األقدس"َّأما كتاب 

َّتاب عند البهائية ، وهو يف نظرهم أقدس مـن ومخسني صفحة ، فهو أهم ك
 . مجيع الكتب املقدسة 

 باآلراء املضطربة واألقوال املتناقـضة ، ومل خيـرج يف "البهاء"وقد حشاه 
  ."الباب"مجلته عن مثل ضالالت سلفه 

                                      
َّ البيان للشريازي ، نقال عن البابية إلحسان ص )١( ً١٩٠  .  
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١٨١ 

١٨١

َوالطبعة التي بني يدي تقع يف ثنتي عرشة ومائة صفحة ، يف كل صفحة  َ
والكتـاب يف جمموعـه . كلـامت ) ٨-٦(ر ًاثنا عـرش سـطرا ، يف كـل سـط

ّيشتمل عـىل مائـة وتـسعني مقطعـا ، ومخـسة وسـبعني وأربعامئـة نـص  ًٍ ٍ .
ّواملالحظ أن ترتيب هـذه املقـاطع والنـصوص عـشوائي وفوضـوي ، ال  ٌّ َّ
ّجيمعها وحدة موضوعية ، وال لغوية ، وإنـام وضـعت هبـذا الـشكل كـي  َّ َّ

 ؛  )١٩(رقم تصل إىل جمموع يتامشى مع تقديسهم لل
 . ١٩٠= ١٠ × ١٩:  )١٩(فمجموع املقاطع من مضاعفات العدد 

  . ٤٧٥ = ٢٥ × ١٩ :  )١٩(وجمموع النصوص من مضاعفات العدد 
ٍ يف غـري موضـع مـن كتابـه "ألواح "وقد أطلق البهاء عىل املقاطع اسم 

َّ والذي يتكلم بغري ما نزل يف ألواحي، إنـه «:  ، فقال يف موضع "األقدس" َّ
ٍليس مني، إياكم أن تتبعوا كل مدع أثيم  َّ َّّ ّقد زينت األلـواح بطـراز خـتم . ّ ُ

  .)١(»فالق اإلصباح الذي ينطق بني السموات واألرضني 
ّقد وصيناكم هبا يف أكثر األلـواح ويف هـذا  ... «: وقال يف موضع آخر 

ِّاللوح الذي الح من أفقه نري أحكام ربكم املقتدر احلكيم  ُ«)٢(.  
 مـن يقـرأ آيـة مـن «:  ؛ كام يف قوله "آيات"لق عىل النصوص اسم وأط

 .)٣(»..ٌآيايت خلري له

                                      
  .  ٢٧٨ ، ٢٧٧، النصوص ) ١١٧( ، املقطع ٦٩ األقدس للبهاء ، ص )١(
  .٢٨٥، النص ) ١٢٠( ، املقطع ٧٠ األقدس للبهاء ، ص )٢(
   .  ٣٣٧ّ، النص ) ١٣٨( ، املقطع ٨١ األقدس للبهاء ، ص )٣(
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١٨٢ 

١٨٢

؛ "األقـدس" لكتابـه "ُالبهـاء"ّ، ادعـاه "البيان" لكتابه "ُالباب"ّوما ادعاه 
 أفضل من القرآن الكريم ، بل ومن سائر الكتـب -ّعند مؤلفه–فاألقدس 

ٌالساموية ، وهو ناسخ للقرآن الكريم َّ . 
ّ، زاعام أنه نزل من الس  أمر أتباعه باالستامع إىل قراءتهوقد : الـ، فق درةًَّ

ّ اسمعوا ما تتلو السدرة عليكم من آيات اهللا ، إهنا لقـسطاس اهلـدى مـن «
اهللا رب اآلخرة واألوىل ، وهبا تطري النفوس إىل مطلع الوحي ، وتستـيضء 

  .)١(»أفئدة املقبلني 
َّ واملساء، وأعلمهـم أن مـن أعـرض وأوجب عليهم تالوته يف الصباح

ّ اتلـوا آيـات اهللا يف كـل «: عن اآليات فهو من املعرضني عـن اهللا ، فقـال 
ُصباح ومساء ، إن الذي مل يتل مل يوف بعهد اهللا وميثاقه ، والـذي أعـرض  ّ

َّعنها اليوم إنه مـمـ زال ، اتقـني اهللا يـا ـن اهللا يف أنـزل اإلنــن أعـرض عــِ
  .)٢(» ّعبادي كلكم أمجعون

َوبني هلم فضل تالوته بقوله   والذين يتلـون آيـات الـرمحن بأحـسن «: َّ
ُاألحلان أولئـك يـدركون منهـا مـا ال يعادلـه ملكـوت ملـك الـسموات  ُ

ُوهبا جيدون عرف عواملي التـي ال يعرفهـا اليـوم إال مـن أويت . واألرضني ُ
  . )٣(»البرص من هذا املنظر الكريم 

                                      
  .٣٦٥، النص ) ١٤٨(، املقطع  ٨٨ األقدس للبهاء ، ص )١(
  .  ٣٦٧، النص ) ١٤٨( ، املقطع ٨٨ األقدس للبهاء ، ص )٢(
  .٢٧٤-٢٧٣، النصوص ) ١١٦( ، املقطع ٦٨ األقدس للبهاء ، ص )٣(
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١٨٣ 

١٨٣

َّ ، وأن ذلك أفضل مـن -َّكام سامها–ية من آياته َّوبني هلم فضل من قرأ آ
 من يقرأ آية من آيايت خلري له مـن «: يقول . قراءة كتب األولني واآلخرين 

. هذا بيان الرمحن إن أنتم من الـسامعني . أن يقرأ كتب األولني واآلخرين 
  .)١(»ّقل هذا حق العلم لو أنتم من العارفني 

ٍتكون بتمعن وتدبر؛ فتالوة نص واحد مـن َّلكن هذه القراءة ينبغي أن  ٍّ ُّ ّ
ُ بتدبر ، أفضل"األقدس"كتابه  ُّ من قراءة الكتاب كله بكسل وبـال تـدبر ُّ ّ–

. ّ ال تغرنكم كثرة القراءة واألعامل يف الليـل والنهـار «: يقول  . -كام زعم
ٌلو يقرأ أحد آية من اآليات بالروح والرحيان خري له من أن يتلـو بالكـسالة  ٌ

اتلوا آيات اهللا عىل قـدر ال تأخـذكم الكـسالة . َحف اهللا املهيمن القيوم ص
ّواألحزان، ال حتملوا عىل األرواح ما يكسلها ويثقلها بل مـا خيفهـا لتطـري  ُ

  . )٢(»ّبأجنحة اآليات إىل مطلع البينات هذا أقرب إىل اهللا لو أنتم تعقلون 
ِّومن يقرأ األقدس باألحلان ، وحيببه إىل األن ام ، فإن ذلـك عالمـة عـىل ُ

ّ إن الذي أخذه جذب حمبة اسمي الـرمحن ، «: يقول . ّحمبته للبهاء وأسامئه  ّ
ًهنيئـا ملـن رشب . ّإنه يقرأ آيات اهللا عىل شأن تنجذب به أفئـدة الراقـدين 

ّرحيق احليوان من بيان ربه الرمحن هبذا االسم الذي بـه نـسف كـل جبـل  ّ
   .)٣(»باذخ رفيع 

                                      
  .  ٣٣٩ ، ٣٣٨ ، ٣٣٧، النصوص ) ١٣٨( ، املقطع ٨٢-٨١ األقدس للبهاء ص )١(
  .  ٣٦٩ ، ٣٦٨نصوص ، ال) ١٤٩( ، املقطع ٨٩ األقدس للبهاء ، ص )٢(
  .  ٣٧٢ ، ٣٧١، النصوص ) ١٥٠( ، املقطع ٩٠ األقدس للبهاء ، ص )٣(
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١٨٤ 

١٨٤

علمـوا «:  ، فقـال "األقدس"َ أتباعه عىل تعليم أوالدهم كتابه وقد حث
ّذرياتكم ما نـزل مـن سـامء العظمـة واالقتـدار ، ليقـرأوا ألـواح الـرمحن 

   . )١(»ّبأحسن األحلان ، يف الغرف املبنية يف مشارق األذكار 
ّوالقارئ لكتاب البهائية  ُ جيد التناقضات الـشديدة يف حتديـد "األقدس"ُ

ِّ أنه من عند اهللا ، وأخرى يدعي أنـه املـتكلم "البهاء"َّفمرة يزعم مصدره ؛  َّ ّ ُّ
ٌبه عىل اعتبار أنه مظهر هللا ، وغري ذلك من التناقضات  َّ . 

َّ عند البهائيـة، وهـذه هـي منزلتـه يف نفـوس "األقدس"فهذا هو كتاب 
 . ّأتباع هذه النحلة الباطنية

ّ الكتاب ، فمحله يف الفـصل َّأما بيان معتقدات هذه الفرقة يف ضوء هذا
 .التايل

 
 
 
 
 
 

                                      
  .  ٣٧٠، النص ) ١٥٠(، املقطع ٩٠-٨٩ األقدس للبهاء ، ص )١(
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١٨٥ 

١٨٥

 :الفصل األول
  أخطر معتقدات البهائية 

ّأتت البهائية بمعتقدات أشبهت معتقدات البابية يف نواح متعددة ، وإن  ٍ َّ َّ
َّلبيان هـذه املعتقـدات قـسمت و. ا يف بعض النواحي  كانت قد فاقتها غلو

  : َهذا الفصل إىل مباحث
َّ التوحيد واأللوهية عند البهائية  :َّاملبحث األول َّ: 

ّال يبعد معتقد البهائية يف اهللا  ُU ١(َّعن معتقد اإلسامعيلية( .  

                                      
َّسميت اإلسامعيلية هبذا االسم )١( ِّ َّلزعمهم أن اإلمامة انتقلت من جعفر بن حممد : ُ –"الـصادق"َّ

وهـي . ٍعىل خالف بيـنهم –َّل بن جعفر، أو ولده حممد بن إسامعيل  إىل ابنه إسامعي-بعد موته
َّواحدة من فرق الباطنية ، إضافة إىل كوهنا إحدى فرق الشيعة اإلمامية ؛ ألن من معتقـداهتا أن  َّ َّ َّ

 لكنَّهم خالفوا االثني - عىل نحو قول الشيعة االثني عرشية -َّاإلمامة يف ذرية احلسني بن عيل 
َّلسل اإلمامة بعد جعفر الصادق ؛ فزعم اإلسامعيلية أهنا صارت إىل إسامعيل بـن عرشية يف تس َّ

َّجعفر ، أو ولده حممد بن إسامعيل ، وادعى االثنا عرشية أهنا انتقلـت إىل موسـى بـن جعفـر َّ .
: فهـم . َّواإلسامعيلية رافضة، حلملهم معتقد الـرفض بـام ينطـوي عليـه مـن أفكـار خطـرية

واملقـاالت  . ٨٩-٨٨فرق الشيعة للنوبختي ص : انظر . (َّة ، وشيعة إمامية َّرافضــة ، وباطني
والتبصري يف  . ٦٣-٦٢والفرق بني الفرق للبغدادي ص  . ٨١-٨٠والفرق لسعد القمي ص 

والقرامطة البن اجلـوزي ص  . ١٦وفضائح الباطنية للغزايل ص  . ٣٨الدين لالسفرايني ص 
ــشهرستاين  . ٣٦ ــان  . ١٩١ص وامللــل والنحــل لل ــد أهــل األدي ــة عقائ والربهــان يف معرف

وتاريخ الدعوة  . ٦٥واعتقادات فرق املسلمني واملرشكني للرازي ص  . ٨١للسكسـكي ص 
َّوأصـول اإلسـامعيلية والفاطميـة والقرمطيـة  . ١٢٣ ، ٨ ، ٧َّاإلسامعيلية ملصطفى غالب ص 

  ) .٦٩لربنارد لويس ص 
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١٨٦ 

١٨٦

النفي املطلق للصفات عن اهللا تعـاىل ، : َّالتوحيد عند اإلسامعيلية يعنيف
ّعـىل حـد –َّ نفـسه؛ ألنـه تعـاىل Uّبل وإنكار أية صفة وصف هبـا الـرب 

 . ٌ ، والعقل عاجز عن إدراك كنهه  فوق متناول العقل-زعمهم
َمن أجل ذلك نفوا عنه مجيع ْ َ ٌ، زاعمني أن هذا تـنـزيــه   أسامئه وصفاتهَ َّ

 ليس هو اخلالق ، وال الرازق ، وال -عندهم–َّله عام اليليق به ؛ فاهللا تعاىل 
 .  ، إلخ …املحيي ، وال املميت ، 

بـار دعـاة أحـد ك–يقول شمس الدين بـن أمحـد بـن يعقـوب الطيبـي 
،   وتقديس واجب الوجوب لذاته، وتنزهيـه عـن صـفاته« : -اإلسامعيلية

َّوتعلم أنـه أعـىل . ، ونبت يف أفهامنا  ُوأن يسلب عنه مجيع ما خطر بأذهاننا
ِّوصـفاته الـسلبية خترجنـا مـن حيـز . من أن تصل إليه أفهامنـا وأوهامنـا  َُّ

ِّاإلنكار والتعطيل ، وختلصنا من قيد التشبيه    . )١(»والتمثيل ُ
أي التي فيهـا نفـي الـصفات  : » …َّ وصفاته السلبية «: ويقصد بقوله 

 . إلخ ..  ، ًا ، وال متكلامًا ، وال بصريًليس سميع: عنه ؛ كقوهلم 
أحـد دعــاة  - ّويتـضح ذلـك يف قـول إبـراهيم بـن احلـسني احلامـدي

ّفال يقال عليه حي، وال قـاد«:  U  عن اهللا- َّاإلسامعيلية ر، وال عـامل، وال ُ
ّعاقل، وال كامل، وال تام، وال فاعل؛ ألنه مبدع احلي القـادر العـامل التـام  ّ ُّ َّ

ّالكامل الفاعل، وال يقال له ذات؛ ألن كل ذات حاملة للصفات ُ ..«)٢( . 

                                      
  .  ٩٢ور للطيبي ص  الدستور ودعوة املؤمنني للحض)١(
  .  ١٤-١٣ ص -اإلسامعييل– كنز الولد للحامدي )٢(
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١٨٧ 

١٨٧

َّ أن املخلوقـات تتـصف ًا ، زاعـامًا مطلقـًفاحلامدي نفى صفات اهللا نفي
ّاحلـي، القـادر، العـامل، التـام هو مبدع Uَّهبذه الصفات ، وأنه  ، الكامـل، ّ

  ! !فكيف يكون مثل مبدعاته .. الفاعل 
ّا بـأن كـل ذات  واحلامدي مل يكتف هبذا، بل أتبعه بنفي الـذات، حمتجـ

 . حاملة للصفات
ــه  ــت ل ــي تثب ــصفات الت ــدي أن ال ــات احلام ُوف َّI ــه ــق بعظمت  تلي

 . وجالله،ليست كصفات خلقه الالئقة بعجزهم وضعفهم
ُاإلسامعيليةو ّ صفة الوجود؛ زاعمـني أن U  مل يكتفوا هبذا، بل نفوا عنهَّ

هذا من كامل تنـزهيه عن مشاهبة املوجودات؛ إذ املوجودات تتـصف هبـذه 
 . )١(الصفة

َّهم عـن مـوقفهم مـن النـصوص الـرشعية الـواردة بإثبـات َولو سـألت
لـصفات ّإن هـذه األسـامء وا: ّاألسامء والصفات لـه جـل وعـال، لقـالوا 

َّوال صفات له، وإنام هـي هللا ، الواردة يف اآليات واألحاديث ليست أسامء 
 .  ؛ لكوهنا تليق هبم ال به أسامء وصفات ملبدعاته

َّلذلك جعلوا أسامء اهللا احلسنى وصفاته العليا التي ورد الكتاب والسنة 
   .)٢("ِّالعقل الكيل": بإثباهتا ، أسامء وصفات ملا أطلقوا عليه اسم 

                                      
ًليس آيسا، وليس ليـسا، (( َّ، حني زعم أن اهللا "راحة العقل" كام حصل من الكرماين يف كتابه )١( ً

  .  ١٠٧طائفة الدروز ملحمد كامل حسني ص: ًنقال عن كتاب ....)). و
  .  ٣٧-٣٥ ص -اإلسامعييل–أيب فراس مطالع الشموس لشهاب الدين :  انظر )٢(
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١٨٨ 

١٨٨

 هذه املخلوقات، وليس له صـفة خيلـق Iكيف خلق اهللا : ُفحني سئلوا
ْليس هو الـذي بـارش خلقهـا ، وإنـام خلقـت : قالوا ! ؟-كام زعمتم–هبا  َ ِ ُ َّ

ِّالعقل الكيل"بواسطة   .  الذي أبدعه اهللا ، وأعطاه مجيع أسامئه وصفاته "ُ
ُ؛ فهم يطلقـون َّ له عند اإلسامعيلية منـزلة عظيمة -هذا–ِّوالعقل الكيل 

َّاملبدع األول":  اسم -اًأيض–عليه  لكونه كان األسـبق إىل – "السابق"، أو "َ
 . "القلـم" املرموز إليه يف القرآن بــ-بزعمهم–، وهو -توحيد اهللا بزعمهم

َاملبـدع " ، أو "َّالـنفس الكليـة" انبثقـت "ِّالعقـل الكـيل"من هذا  :ويقولون
 . )١("اللوح املحفوظ"يه يف القرآن بـ، املرموز إل"التايل"، أو "الثاين

ُويعطي اإلسامعيلية َّ ؛ وهي أسامء اهللا  صفات القلم نفسهاأسامء ووح َّ للُ
َ، ولكنهم يرون أن القلم-ّجل وعال–احلسنى، وصفاته العليا  َّ  منـه ُ أفضلَّ

 . بالسبق 
 اشـرتكا يف "التايل" و"السابق":  ، أو "اللوح" و"القلم"ّوهم يزعمون أن 

َّاد املخلوقات العلوية والسفلية؛ من مجاد، ونبات، وحيـوان، وإنـسان، إجي َّ
  . )٢(وغري ذلك

                                      
-اإلسـامعييل– انظر مقدمة مصطفى غالب اإلسامعييل عىل كتاب إثبات اإلمامة للنيـسابوري)١(

 .  ١٨، ١٧ص
  . ٣٩، ٣٨ ص -اإلسامعييل–مطالع الشموس لشهاب الدين أيب فراس :  انظر )٢(
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١٨٩ 

١٨٩

َ وجد بواسـطة الـسابق -يف معتقدهم–ّفكل ما يف السموات واألرض  ِ ُ
 . والتايل 

ّوبنظرة فاحصة إىل هـذه املعتقـدات ، يتبـني للنـاظر أن كـل مـا يقولـه  َّ َّ
ُيلية ، قد خلعه اإلسامعUاملسلمون عن اهللا  ، "ِّالعقـل الكـيل"َّ الباطنية عىل َّ

ً هو الصورة اخلارجية هللا ، وهو املعبود حقيقة "العقل"؛ فـ"َّالنفس الكلية"و َّ
  . -)١(عندهم–

ّإن :  ، التـي تقـول "ل واملمثـولْـثــِامل"َّعيلية يعتقـدون بنظريـة واإلسام
ٌا روحانية يف السامء ، يمثلها عىل األرض حدودًهناك حدود ُ  . َّجسامنية  َّ

 يف العـامل العلـوي ، "ِّالعقل الكـيل"ّوبسبب معتقدهم هذا ذهبوا إىل أن 
ّإن صـفات :  يف العـامل اجلـسامين؛ لـذلك قـالوا"ّاإلمام اإلسـامعييل"ُيقابله

 للعقـل "ٌلْثـِم"َّا صفات لإلمـام ؛ ألن اإلمـام ً كلها هي أيض"ِّالعقل الكيل"
  . )٢(ٌ، ومظهر لهالكيل

الواحـد، األحـد، الفـرد، الـصمد، :  هـو-َّ اإلسـامعيليةعند–فاإلمام 
ا عــىل ـّامئه جــل وعــال التــي أطلقوهـــ إىل آخــر أســ…َّاملنــتقم، اجلبــار ، 

                                      
  .  ٦/٢٥٧ انظر خطط الشام ملحمد كرد عيل )١(
وطائفـة الـدروز ملحمـد كامـل  . ٥٣ ص -ّاإلسـامعييل– اإلمامة للنيـسابوري إثبات:  انظر )٢(

  .  ٨٧حسني ص 
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١٩٠ 

١٩٠

ُ، زاعمــني أن األئمــة هــم مظــاهر اهللا  )١(أئمــتهم َّ َّU  . يقــول كبــري دعــاة
ّاإلسامعيلية شهاب الدين أبو فراس يف مقدمة كتابـه  : "مطـالع الـشموس"َّ

، وأبـدع )٢( الذي ظهر خللقه بخلقه، واحتجب عن خلقه بخلقـهاحلمد هللا«
ّ األول، ثم اخرتع منه َالسابق: ّبأمره الكريم، ورسه العظيم التـايل الثـاين، : َّ

فصبغ جوهرمها بنور وحدته ، وجعلهـام أصـلني للخلـق والـدين ببـديع 
َّ بوجودمهـا عـن صـفات الـزوجني، وتقـدس بعظـيم Iَّقدرته، وتـنــزه 

ٍ عن سامت العاملني، وجترد عن كل وصف ونعت، وفـوق وحتـت، كربيائه ّ َّ
  . )٣(».... وكيف وأين 

َوهذا املعتقد يف األلوهية من املقاالت املوجبة للتكفري ؛ ألن فيـه جعـل َّ َّ 
ٍآهلة مع اهللا ، وتكذيبه سبحانه فيام أخرب ، وواحد منهام كـاف للحكـم عـىل  ٌ

 .ّقائله بالكفر دون تردد 

                                      
وتـاريخ  . ٩٢الدستور ودعوة املـؤمنني للحـضور للطيبـي ص : َّ انظر من كتب اإلسامعيلية )١(

القرامطـة البـن اجلـوزي ص : وانظـر. ٤٦، ٤١-٤٠َّالدعوة اإلسامعيلية ملصطفى غالب ص
وطائفـة الـدروز . ٦٦-٦٤رق واملذاهب القديمة املعارصة لألمـني صودراسات يف الف. ٥٨

 . ٨٧ملحمد كامل حسني ص 
ّ وهذه العبارة تـشري إىل معتقـدهم يف أئمـتهم ؛ أهنـم مظهـر اهللا ، وحجـاب اهللا ، وأن اهللا قـد )٢( َّ ُ

ًاحتجب هبم ، وظهر يف صورهتم ، تعاىل اهللا عام يقولون علوا كبريا  واضـح والحظ الـشبه ال. َّ 
 .بينهم وبني البهائية 

  .  ٣٧املصدر نفسه ص : وانظر  . ٢٩ مطالع الشموس لشهاب الدين أيب فراس ص )٣(
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١٩١ 

١٩١

ُواألئمة قد احتجب هبم ، تعاىل  اهللا ، واهللا ُ اهللا ، وحجابُمظهر عندهم َّ
  .وظهر يف صورهتم 

َ يرى نفسه مظهر اهللا "البهاء"؛ فـ-كام أسلفت–َّوهذا هو معتقد البهائية 
ُ؛ كام ادعى قبله سلفه Uَوحجاب اهللا  ّ عيل بن حممد الشريازي "الباب"ّ

ّقبل أن يقتل رش قتلة أنه املظهر اإلهلي َّ ّ ّ ؛ حيث حلت فيه احلقيقة اإلهلية أتم ُ َّ َّ
  . )١(حلول

ّ؛ فـادعى وى الكاذبةّدعال يف ا- سلفهصنيعك–َّ تدرج ُوحني جاء البهاء
ّأنه املهدي، ثم زعم أنه املسيح، ثم ادعى النبوة، ثم متادى يف كفره، فأعطى  ّ َّّ ّ َّ َّ

َّلنفسه صفات وميزات ختتص بالذات اإلهلية ّ . 
َادة ، فزعم أن البابّثم أغرق يف الزي َّه إنام جـاء للتبـشري َنفسالشريازي  ّ

ِّسوى املبرش الذي أرسله اهللا لتهيئة الطريـق أمـام  « ُ؛ فليس الباب بمجيئه
َّوبـأن  ، ُفكان ينادي بقرب ظهوره العظـيم . ، يأيت بعده ٍشخص أعظم منه

 . )٢(» َّ احلقيقة ستظهر للناس يف اهليكل البرشي بالعظمة واإلجاللَمسـش
 يا مأل البيان أقسمكم بربكم الرمحن بـأن «:  يف بيان ذلك "البهاء"يقول 

ّتنظروا فيام نزل باحلق بعني اإلنصاف وال تكونن من الـذين يـرون برهـان  ّ
                                      

ُّالبابيون والبهائيون لعبد الرزاق احلسني ص :  انظر)١( والبهائيـة والقاديانيـة للـسحمراين . ١١٥ُّ
َّئية إلحـسان إهلـي ص والبها. ٨َّوالبهائية للحمد ص . ٨َّوالبهائية رأس األفعى ص . ٨٤ص 
٩٠-٦٢، ٣٤-٣٠ .  

  .  ٢٨ ص -ّالداعية البهائي– هباء اهللا والعرص اجلديد ألسلمنت )٢(
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١٩٢ 

١٩٢

َّاهللا وينكرونه أال إهنم من اهلالكني   يف هـذه اآليـة )١(َّقد رصح نقطة البيـان. ُ
ٍنصف عليم ّبارتفاع أمره قبل أمره يشهد بذلك كل م ّكام ترونه اليـوم أنـه . ٍ

ّارتفع عـىل شـأن ال ينكـره إال الـذين سـكرت أبـصارهم يف األوىل ، ويف  ُ
  . )٢(»األخرى هلم عذاب مهني 

َّ ملــا رأى أنــه اســتطاع خــداع الــسفهاء وعقــوهلم ، والبلهــاء "البهــاء"و َّ
 -ّمن مهدي ، إىل مسيح ، إىل نبي–ّوقلوهبم ، عن طريق تدرجه يف دعاويه 

َّبدأ يرصح بربوبيته وألوهيته، وبأنه هباء اهللا ومجالـه، وسـائر صـفاته ، وأن  َّ ّ ّ ُِّ
  . )٣(ٍ ظهور الهوت يف ناسوت فيهاحتجب به ، وظهراهللا قد 

ُالبهائيةفوافق  َاإلسامعيلية  َّ َ أن توحيـدفزعمـواَّيف التوحيد واأللوهيـة ؛ ّ َّ 
تعاىل؛ بإنكـار وصـفه بـصفة ،  لألسامء والصفات عنه ُ املطلقُاهللا هو النفي

ٌه باسم؛ إذ هو مقدس عنتأو تسمي ؛ ّعىل حد زعمهـم– األسامء والصفات َّ
ٌّ إنه حقيقة ربانيـة، وكينونـة صـمدانية، وهـو رس يف «: لذلك يقولون عنه  َّ َّ َّ َّ

ٌذاته، وكنـز خمزون يف صفاته، جمرد ّ ٌ ُ يف حقيقته وهويتـه، ال يٌ بحتٌ ف َوصـّ
ّبوصف، وال يسمى ب ُ   . )٤(»اسم ٍ

                                      
ُ هذا لقب يطلق عندهم عىل الباب الشريازي ، الذي أتى بكتاب )١(   .  "البيان"ٌ
  .  ٣٤٥-٣٤٣، النصوص ) ١٤٠( ، املقطع ٨٣ األقدس للبهاء ، ص )٢(
  . ٧٥-٦٨ ص "َّالبهائية":  كتاب إحسان إهلي ظهري رمحه اهللا  انظر توضيح ذلك يف)٣(
َّ؛ وانظـر البهائيـة ١١٣-١١١، وكتـاب إرشاقـات للبهـاء ص ١٣٣ مكاتيب عبد البهـاء ص )٤(

  . ١٧٦إلحسان إهلي ظهري ص 
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١٩٣

ّفاهللا تعاىل عندهم عدم حمض، بال اسم يسمى به، وال صفة يتصف هبا َّ ٌُ ٌ . 
َويرى البهائيون أن التوحيد َّ َّ هو معرفة األجساد البرشية التي « َّ احلقيقيُّ

ُحلت أو جتلت فيها احلقيقة اإلهلية؛ فكل ما يقال عن اهللا جيب أن يقال عن  ُ َّّ َّ َّ
  . )١(» ّاجلسد البرشي

َّوهذا شبيه بمعتقد اإلسامعيلية؛ الذين ال يصفون اهللا  ٌU  بـصفاته، وال
ُّيسمونه بأسامئه  . ُ، بل يسبغون صفاته وأسامءه عىل أئمتهم  ُ

بـصفات اهللا ه وصـفوحيـث  ؛ "اءهـالب" وهذا هو الذي وقع من أتبـاع
ا ّ، وأفعال اهللا هي أفعاله، ثم متادوّإن صفات اهللا هي صفاته: ؛ فقالوا تعاىل

ّفادعوا أن صفات اهللا ال ترى إال يف شخـصه؛ فهـو وجـه اهللا، ومجـال اهللا؛  ُ َّ ّ
ُلذلك حيكون عنه أنه كان يسرت وجهه حال تنقله، لئال يتصدع الناظر َّ َّّ  إليـه ُّ

 )٢(من نوره ومجاله األهبى
 -كام زعموا–"البهاء"قد ظهر لعباده بأسامئه وصفاته يف مظهر  Uفاهللا 

 فـام كتبـوه، وكتبـه زعـيمهم، ينـضح  .َّ عـىل البهائيـةا واألمر ليس جتني
 . بذلك، بل يزيد 

                                      
َّوالبهائيـة  . ١٢البهائيـة للحمـد ص : وانظر  . ٣٢-٣١َّ البهائية لعبد اهللا صالح احلموي ص )١(

  . ١٨٠-١٧٨ ، ١٧٨-١٧٧ن ص إلحسا
-٣٥، ٢٦-٢٥َّوالبهائيـة للخطيـب ص. ٨٠،٨٥َّالبهائية والقاديانية للـسحمراين ص:  انظر )٢(

ِّوحوار مع البهائيني ليامين ص.٩٦-٩٤ص"رأس األفعى"والبهائية. ٣٧ ٌ٥٢-٤١ .  
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١٩٤ 

١٩٤

ّ جتلينا عىل من يف اإلمكان بأسامئنا احلـسنى « : "األقدس"يقول يف كتابه 
  . )١(»هذا من فضيل الذي أحاط العاملني . وصفاتنا العليا 

اسـمعوا نـداء مالـك !  يا مـأل اإلنـشاء «:  هنادي أتباعُ ييهاستمعوا إلو
َّاألسامء؛ إنه يناديكم من شطر سبحانه األعظم؛ أنـه ال إلـه إال أنـا املقتـدر  َّ َُّ

ِّاملتكرب املتسخر املتعـايل  املقتـدر عـىل هـوَّ العلـيم احلكـيم، إنـه ال إلـه إال ِّ
  . )٢(»العاملني

َّ ال يـرى يف هـيكيل إال هيكـل «: رب عن نفسهُخي -ًأيضا–واستمعوا إليه  ُ
ــه، وال يف ذايت إال اهللا، وال يف مجــايل إ ــونتي إال كينونت ــه، وال يف كين َّال مجال ّ َّ

ذاته، وال يف حركتي إال حركته، وال يف سكوين إال سـكونه، وال يف قلمـي 
ُإال قلمه العزيز املحمود، قل مل يكـن يف نفـيس إالاحلـق، وال يـرى يف ذايت  ّ ّ

ّ من عرفني قد عـرف املقـصود، مـن توجـه إيل «، )٣(» َّإالاهللا ََّ ّقـد توجـه إىل ْ
ــدى اهللا رب  ــن ل ــر م ــيض األم ــاب وق ــصل يف الكت ــذلك ف ــود، ك ّاملعب ُِّ ُ              

قل يا معرش العلامء أما تسمعون رصير قلمي األعـىل ، وأمـا «، )٤(» العاملني

                                      
  .  ١٨٠ّ، النص ) ٧٥( ، املقطع ٤٧ األقدس للبهاء ص )١(
  . ٣١٣-٣١٢، النصوص ) ١٣٢(، املقطع  ٧٦ األقدس للبهاء ، ص )٢(
َّوقد نقل ذلك عنه كبري دعاة البهائية  . "لوح ابن ذئب" سورة اهليكل للبهاء ، املندرج يف كتابه )٣(

  .  ٥٠هباء اهللا والعرص اجلديد ص :  يف كتابه "أسلمنت": 
  .  ٣٣٦، النص ) ١٣٨( ، املقطع ٨١ األقدس للبهاء ، ص )٤(
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١٩٥ 

١٩٥

إىل ما اعتكفتم عـىل أصـنام . ترون هذه الشمس املرشقة من األفق األهبى 
ّدعوا األوهام وتوجهوا إ. أهوائكم    . )١(»ىل اهللا موالكم القديم ُ

ا، فهـل بعـد كفـره كفـر، أم بعـد إحلـاده ًا كبـري تعاىل اهللا عن قوله علوف
  !.إحلاد؟

ُولقد سمى البهاء نفسه بأسامء اهللا ووصفها بصفاته  َّU املهيمن ((؛ فهو
، )٤())الواحـد العلـيم اخلبـري((، )٣())الباقي الغفور الكـريم(( ، )٢())ُّالقيوم 

َّ، وغري ذلك مـام سـود بـه صـفحات كتابـه، مــام )٥())علم الغيبعنده (( َِّ َِّ
َّيؤكد موافقته وأتباعه ألسالفهم اإلسامعيلية يف هذا املعتقد الفاسد  ُُ ِّ. 

ًولقد جعل البهاء من نفسه قبلة ألتباعـه يف صـلواهتم ، يتجهـون إليـه  ُ َ َ َ
ّة ولــوا  وإذا أردتــم الــصال«: يقــول . حيــث كــان يف حياتــه وبعــد مماتــه  َ

ّوجوهكم شطري األقدس املقـام املقـدس الـذي جعلـه اهللا مطـاف املـأل 
ــن يف األرضــني  ــر مل ــصدر األم ــاء وم ــدائن البق ــل أهــل م ــىل ومقب األع

                                      
  .  ١٠٥، النص ) ٤١( ، املقطع ٢٧ء ، ص  األقدس للبها)١(
  .  ١٨٦، النص ) ٧٨( ، املقطع ٤٨ األقدس للبهاء ، ص )٢(
  .  ٢١٦، النص ) ٨٨( ، املقطع ٥٤ األقدس للبهاء ، ص )٣(
  .  ٣٥٠، النص ) ١٤٣( ، املقطع ٨٤ األقدس للبهاء ، ص )٤(
  .  ٩٥، النص ) ٣٩( ، املقطع ٢٤ األقدس للبهاء ، ص )٥(
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١٩٦ 

١٩٦

ّاملقر الـذي قـدرناه : )١(وعند غروب شمس احلقيقة والتبيان. والسموات  ّ
 .)٢(»ّلكم ، إنه هلو العزيز العالم 

ُوعلل ذلك بأنه مظهـر اهللا َّ َّ U  ًالـذي كـشف بعـد أن كـان مـستورا يف ِ ُ
َّ إنه ملظهر يفعل ما يشاء يف ملكوت اإلنشاء قد خـص اهللا «: حجب الغيب  ّ

ٍهذا املقام لنفسه وما قدر ألحد نصيب من هذا الشأن العظيم املنيـع  هـذا . ّ
ًأمر اهللا قد كان مستورا يف حجـب الغيـب أظهرنـاه يف هـذا الظهـور وبـه 

  .)٣(» عرفوا حكم الكتاب وكانوا من الغافلني خرقنا حجاب الذين ما
ّولقد كان بعد هذا اإلعالن حيب  ّ أن يتسمى باسم مظهـر أو منظـر اهللا «ُ

َّالــذي يــتجىل يف طلعتــه مجــال الــذات اإلهليــة، والــذي يعكــس حماســنها  َّ
َّكصفحة املرآة ، وهو نفـسه مجـال اهللا الـذي يـرشق وجهـه ، ويتـألق بـني  ُ

وهبـاء اهللا هـو . َّ يتـألق احلجـر الكـريم املـصقول السموات واألرض كام
َّالصورة املنبعثة الصادرة عن اجلوهر اإلهلي، ومعرفة هذا اجلوهر ال تتـأتى  ّ

  .)٤ (»ّإال عن طريقه 
ُولقد حث البهاء أتباعه عىل التـصديق هبـذه املعتقـدات   ، -الفاسـدة–َّ

ُوبني هلم أن العبد لن يقبـل أو تقبـل أعاملـه مـا مل َُ َّ  يـؤمن بـذلك ، ويعتقـد َّ
                                      

 .   ؛ فليتجه أتباعه إىل مكان قربه -أخزاه اهللا– يعني بعد موته )١(
  .  ١٦، النص ) ٦( ، املقطع ٥ األقدس للبهاء ، ص )٢(
  .  ١١٨-١١٧، النصوص ) ٤٧( ، املقطع ٣٠ األقدس للبهاء ، ص )٣(
  . ٢٧٤ أجناس جلولد زهير ص )٤(
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١٩٧ 

١٩٧

ٌ تاهللا احلق لو يغسل أحد أرجـل العـامل ويعبـد اهللا عـىل «: يقول . بظهوره  ّ
ًوال يتضوع منه عرف رضائي لن يقبل أبدا ... األدغال  ُ هذا ما حكـم بـه . ّ

ّقل روح األعامل هو رضائي ، وعلق كل يشء بقبويل ..... موىل األنام  ِّ ُ ...
َّمن فاز بحبي حق له أن ي ُ  يف صـدر اإلمكـان ، )١(قعـد عـىل رسيـر العقيـانّ

ّوالذي منـع عنـه لـو يقعـد عـىل الـرتاب إنـه يـستعيذ منـه إىل اهللا مالـك  َ ِ ُ             
  .)٢(» األديان

 يراه يف الظـاهر جيـده عـىل «َّإن من  : َّوقد سلم له أتباعه بذلك ، فقالوا
ا عىل مـن ًيراه مهيمنَّهيكل إنسان بني أيدي الطغيان، وإذ يتفكر يف الباطن 

  . )٣(»يف السموات واألرضني 
َّأما ابنه عب :  فيقول عـن أبيـه "عبد البهاء"ه بــِّ، امللقب نفس اس أفنديـَّ

ٌأنا عبد لبهاء اهللا ، وحرضته ليس له مثيل«   . )٤ (»  ٌ وال نظريٌ
ّ أن يكمل فصول املرسحية؛ فحني شـعر بـدنو -نفسه–وقد أراد البهاء  َّ ُ

َّ عىل معتقدهم يف ألوهيتـه، كـام -بعد موته–ُّد من أتباعه أن يظلوا أجله أرا
إذا غربـت !  يـا أهـل األرض«: كانوا حال حياته ، لذلك خاطبهم بقولـه 

ُقوموا عىل نرصة أمــري ال تضطربوا  ، ، وسرتت سامء هيكيل شمس مجايل
                                      

 .  ُ هذا من سجع العجم الذي ال يفهم )١(
  .  ٨٥-٨١، مقتطفات من النصوص ) ٣٦( ، املقطع ٢٢-٢١بهاء ، ص  األقدس لل)٢(
  .١١٤ للبهاء ص "اقتدار" كتاب )٣(
  . ١٣٩اخلاوري يف كتابه بدائع اآلثار يف أسفار موىل الديار ص :  نقل كالمه )٤(
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١٩٨ 

١٩٨

ّاحلق ّا معكم يف كل األحوال وننـرصكم بـَّنإ. وارتفـاع كلمتي بني العاملني 
َّإنا كنا قـادرين  ِمـن عرفنـي يقـوم عـىل خـدمتي بقيـام ال تقعـده جنـود . َّ ُ

  . )١(»السموات واألرضني 
َّفقـد هناهم عن االرتـداد ، وطلب منهم املداومة عىل اإليامن بـه ، ألنـه 

ُ ونراكم من أفقي األهبى ، وننرص مـن قـام عـىل نـرصة «يراهم بعد موته ؛ 
َّعىل وقبيل من املالئكة املقربني أمري بجنود من املأل األ ٍ ِ َ«)٢(.  

جولـد "َّ، تبـني للمستـرشق اليهـودي وأشباهه من أجل هذا الترصيح 
: ل بقولـه ـَّ ، وعلـل هـذا التفـضي"ابـالب" أعظم من "اءـالبه"َّ أن ")٣(زهير

ّألن الباب هو القائم ، وهباء اهللا هو القيوم ؛ أي الذي يظل ويبقى« ُّ ّ«)٤( .  
ّ، إذا علمنا أن البهائية تعـد  ّودي هذاـريح اليهـعجب من تصويزول ال ُ َّ َّ

ــة ــة" ًربيب ــصهيونية العاملي َّلل ــي يعتنقهــا  "َّ ــد زهيــر"الت ــه مــن "جول  وأمثال
 .  املسترشقني

                                      
  . ٩٣-٩١، النصوص ) ٣٨( ، املقطع ٢٤ األقدس للبهاء ، ص )١(
  .  ١٣٠، النص ) ٥٣(طع  ، املق٣٤ األقدس للبهاء ، ص )٢(
ِّ مسترشق هيودي من املجر ، تعلم يف بودابست وبرلني ، وسافر إىل الـشام ومـرص ، ثـم عـني )٣( ُّ َّ ّ

انظـر األعـالم .  (م  ١٩٢١ ، وتـويف هبـا سـنة "عاصـمة املجـر"ًأستاذا يف جامعة بودابـست 
 ) .١/٨٤للزركيل 

  . ٢٤٤ العقيدة والرشيعة جلولد زهير ص )٤(
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١٩٩ 

١٩٩

  :املبحث الثاين
 :َّ موقف البهائية من األنبياء 

َّزعم البهائيون أن يف الرساالت الساموية ال  ٍرات إشـا"البهاء" تي سبقتُّ
ّ بأن دين اهللا لـن يـتم إال بظهـور البهــاء ٍوبشارات ّ املـشار إليـه يف هـذه –ّ
 .  يف فلسطني "عكا" يف مدينة -البشارات

َويزعمون أن األنبياء ّ كلهم، بل الكتب الساموية كلها َّ  -ومنها القـرآن–َّّ
، فال مناص ملن "هباء اهللا"ّجاءت للتبشري بمظهر اإلله األهبى الذي لقبوه بـ

 . )١(باعه بعد جميئهّأراد النجاة من ات
ُويتحدث البهائية َّ ّ عن يوم ظهور البهاء باملظهر اإلهلي ، ويزعمـون أنـه َّ ّ

ًهو اليوم الذي كان املرسلون يتحرقون شـوق هـذا «: ا لبلوغـه، ويقولـون ّ
ٌيوم لـو أدركـه حممـد َّ قـد عرفنـاك يـا مقـصود  : رسـول اهللا تعـاىل، لقـالٌ

ا ً وجهه عـىل الـرتاب خاضـعَعَضَه اخلليل إبراهيم، لوولو أدرك. املرسلني
ــال  ــوت الــسموات : هللا، وق ــه مــن يف ملك ــي يــا إل ــد اطمــأن قلب                    ّق
 . )٢(» واألرضني

                                      
َّوالبهائيـة إلحـسان ص . ٢/٣٧٥دائرة معارف القرن العرشين ملحمد فريـد وجـدي : ر انظ)١(

٦٦-٦٥. 
  . ٩٤ جمموعة األلواح املباركة ص )٢(
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٢٠٠ 

٢٠٠

ٌ هذا يوم فيه فـاز « : "البهاء"َّبل إن موسى الكليم ؛ قد نال الفوز بظهور 
قـدح الـذي بـه الكليم بأنوار القـديم ورشب زالل الوصـال مـن هـذا ال

ّسجرت البحور  ُ«)١(.  
ًهذا عن موقف البهائية من األنبياء عموما  َّ . 

مــا زعمــه –َّفــإهنم يزعمــون يف عيــسى : َّأمــا مــوقفهم مــن أفــرادهم 
ِّ أنه إله ، وأنه قد صلب ليكفر خطايا البرش-النصارى قبلهم ُ ُ ٌِ َّ َّ)٢( .  

ًويزعمون أن رسولنا حممد َّ َّ أن «واملرسـلني ، و  ليس خاتم األنبيـاء rا َّ
ٌالقول بانقطاع الوحي بعد حممد ليس له سند يف منطق الواقع  ٍ َّ«)٣(.  

ُأما معجزات ُفالبهائية:  األنبياء َّ َ ينكروهنا ، ويزعمـونَّ ّ أن مـا جـاء مـن ُ
ٌالنصوص يف إثباهتا إنـام هـو إشـارات يعنـون – ُ يفهمهـا اللبيـبٌ ورمـوزَّ

 بـل كانـت العـصا « البحر بعـصاه، ّقّإن موسى مل يش: أنفسهم، ويقولون
ّا للفرقان الذي شق به احلق من الباطل ، ويده التي أخرجها بيضاء من ًرمز َّ

ُمل حييـي األجـساد  وعيـسى. ُّغري سوء هي يد التفضل واإلنعـام والتنـوير
. ُّامليتة، بل النفوس امليتـة، ومل يفـتح العيـون العميـاء ، بـل فـتح البـصائر 

                                      
  .  ١٩١، النص ) ٨٠( ، املقطع ٤٩ األقدس للبهاء ، ص )١(
  .٢٦٧احذروا األساليب احلديثة يف مواجهة اإلسالم لصالح ص :  انظر كتاب )٢(
  .١٨١َّئية إلحسان إهلي ظهري ص  انظر البها)٣(
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٢٠١ 

٢٠١

َّوالنـار التـي . ها قوم صالح هي نفسهم التـي أهلكوهــا  التي عقرُوالناقة
  . )١(»ا ًا وسالمًدخلها إبراهيم هي نار اإلغاظة التي صارت برد

 . َّ ، وال خوارق أيدهم اهللا هبا -عندهم-فال معجزات لألنبياء 
 

                                      
َّالبابية والبهائية" النحلة اللقيطة )١(   .١٤٣-١٤٢ للدكتور عبد املنعم النمر ص "َّ
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٢٠٢ 

٢٠٢

  : املبحث الثالث
 :موقفهم من القرآن الكريم 

ُيشابه موقـف  مـن القـرآن -ّاألم–َّلبابيـة َ موقـف ا-البنـت–َّ البهائيـة ُ
ُالكريم ؛ فالقرآن منسوخ، نسخه كتاب  ، وقبله كتاب "األقدس"َّ البهائية ؛ ٌ

  . "البيان"َّالبابية 
ّويشابه ما ادعاه  يف البيان؛ -قبله– ما زعمه الباب "األقدس" البهاء يف )١(ُ

َّفالبهاء قد ادعى أن   ً واحـدةًآية َّ، وأن مجيع الكتب السابقة َخَسَ ن"َاألقدس"ّ
َّمنه خري من كتب األولني واآلخرين ٌ ، وأن تالوة آية منه خري مـن قـراءة )٢(ٌ ٍ َّ

 . ِّالكتب كلها 
ّ من يقرأ آية من آيايت خلري له من أن يقرأ كتب األولـني « : "البهاء"يقول  ٌ

: ا ـًول أيضـــ ، ويق)٣(»هذا بيان الرمحن إن أنتم من السامعني . واآلخرين 
ُهللا احلق ال تغنيكم اليوم كتب العامل وال ما فيـه مـن الـصحف ، إال  قل تا« ّ

              ّهبذا الكتـاب الـذي ينطـق يف قطـب اإلبـداع ، أنـه ال إلـه إال أنـا العلـيم 
  .)٤(»احلكيم 

                                      
  .١٧-١٤َّ تقدمت أغلب هذه املزاعم يف التمهيد ؛ ص ص )١(
  .١٦-١٥ّوالبهائية للحموي ص  . ٢٣٠َّالبهائية إلحسان ص :  انظر )٢(
  .  ٣٣٨-٣٣٧، النصوص ) ١٣٨( املقطع  ،٨١ األقدس للبهاء ، ص )٣(
  .  ٤٢٢، النص ) ١٦٨( ، املقطع ١٠٠ األقدس للبهاء ، ص )٤(
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٢٠٣ 

٢٠٣

َّذكر البهاء يف مواضع من كتابـه أنـه ناقـضه ، "البيان"َّحتى كتاب البابية  ُ َ َ َ
  : )١(ُوأتى بام خيالفه

ًسؤال النـاس كـان حمرمـا يف فـ َّ  يف ذلـك ، "البهـاء" ، فخـالف "البيـان"َّ
ِّ حرم عليكم السؤال يف «: يقول . وسمح ألتباعه بالسؤال  عفـا  . "البيـان"ُ

ٌلتسألوا ما حتتاج به أنفسكم ال ما تكلـم بـه رجـال قـبلكم. اهللا عن ذلك  َّ .
  . )٢(»ّاتقوا اهللا وكونوا من املتقني 

ِّر التي حددت يف ومسافات األسفا ِ ، ومنع األتباع مـن الزيـادة "البيان"ُ ُ
َ قد رفع اهللاُ ما حكم به «: ُّ التقيد هبا بقوله "البهاء"عليها ، ألغى  ََ َ َ  يف "البيـان"َ

ُإنه هلو املختار ، يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد . حتديد األسفار  َّ«)٣(.  
فقد  : "األقدس"َّأما يف  .  برضا الطرفني"البيان"والزنا ترتفع عقوبته يف 

  . )٤(زاد إذن األبوين
 . إىل غري تلك من املخالفات 

ًالذي ادعى مؤلفه أن آية–والناظر يف هذا الكتاب  َّ ِّ ٌ منه خري مـن ً واحدةّ
َّ جيد أن البهاء قد حاول فيـه حماكـاة القـرآن ؛ يف -َّكتب األولني واآلخرين ّ

                                      
  .١٤-١٣َّوالبهائية للحموي ص  . ٥٩َّالبهائية إلحسان ص :  انظر )١(
  .  ٢٩٧، النص ) ١٢٦( ، املقطع ٧٣ األقدس للبهاء ، ص )٢(
  .  ٣١١ص ، الن) ١٣١( ، املقطع ٧٦ األقدس للبهاء ، ص )٣(
  .  ١٥٠، النص ) ٦٥( ، املقطع ٣٩ األقدس للبهاء ، ص )٤(
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٢٠٤ 

٢٠٤

ُه أتـى بمقـروء يـشابه مـا أتـى بـه َّفواصل آياته ، ويف أنباء الغيـب ، ولكنـ ٍ
،  ةـَّ، واللغويـ ةـَّاء النحويـات األخطـَّمسيلمة الكذاب قبله ، إضافة إىل مئ

ُالتي تثبت  ٍ أن الذي تفـوه بـه حاطـب ليـل ال يـدري اهلابـل مـن -اًقطع–ُ ُ َّ َّ
 .ّالوابل ، وال الغث من السمني 

َّوال مانع من أن أزعج أبصار القراء بإيراد بعض م  يف هذا "البهاء"ا كتبه ُ
ًالكتاب الذي رجح آية  : َّ منه عىل كتب األولني واآلخرين َّ

يـا قـل  «: ًيقول خماطبا من اعرتض عىل ركاكة عباراته، وسامجة ألفاظه
َّمعرش العلامء ال تزنوا كتـاب اهللا بـام عنـدكم مـن القواعـد والعلـوم ؛ إنـه 

ُلقسطاط احلق بني اخللق، قد يوزن ما عند األ مم هبذا القسطاط األعظـم ، ّ
  .)١(»َّوإنه بنفسه لو أنتم تعلمون 

َّ لو جيد أحد حالوة البيـان الـذي ظهـر مـن فـم مـشية «: ًأيضا ويقول  ٌ
ًالرمحن ، لينفق ما عنده، ولو يكون خزائن األرض كلها، ليثبت أمـر ُ ا مـن ُّ

 . )٢(»أوامره املرشقة من أفق العناية واأللطاف 
َّ كل يشء حتقق بأمره املربم إذا أرشقـت مـن « : ويقول يف موضع ثالث ُّ

ٍأفق البيان شمس األحكام لكل أن يتبعوها ولو بأمر تنفطر عنـه سـموات  ّ ُ
ُإنه يفعل مـا يـشاء وال ي. أفئدة األديان  ّسأل عـام شـاء ، ومـا حكـم بـه ــَّ

                                      
  . ٢٤٤، النص ) ٩٩( ، املقطع ٦١ األقدس للبهاء ، ص )١(
   . ٨، النص ) ٣( ، املقطع ٣ األقدس للبهاء ، ص )٢(
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٢٠٥ 

٢٠٥

 قـل قـد جعـل اهللا مفتـاح « ، )١(»ّاملحبوب إنه ملحبوب ومالـك االخـرتاع 
ّالكنز حب ًلـوال املفتـاح لكـان مكنونـا يف أزل . ي املكنون لو أنتم تعرفـون ُ

قل هذا ملطلع الوحي ومرشق اإلرشاق الـذي بـه . اآلزال لو أنتم توقنون 
ّإن هذا هلو القضاء املثبت وبـه ثبـت كـل . أرشقت اآلفاق لو أنتم تعلمون  ّ

  .)٢(»قضاء حمتوم 
ٍوهذا الذي أوردته قليل من كثري، ُي ال يمكـن لطـالب من اجلمـل التـ ٌ

وركاكـة  ،وضعف التـأليف، يف الرداءة ؛ َّاملرحلة االبتدائية أن يأتوا بمثلها 
ً وسوء الصياغة، ولو كان بعضهم لبعض ظهريا،التعبري ٍ . 

ُويعجب اإلنسان حني يرى هؤالء السفلة يقارنون كالمهـم الـسمج ، 
،  مـن خلفـه ّبكالم رب العاملني الذي ال يأتيه الباطـل مـن بـني يديـه وال

 . تنزيل من حكيم محيد 

                                      
  .  ١٨-١٧، النصوص ) ٧( ، املقطع ٦-٥ األقدس للبهاء ، ص )١(
  .  ٤١-٣٨، النصوص ) ١٥(ملقطع  ، ا١١-١٠ األقدس للبهاء ، ص )٢(
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٢٠٦ 

٢٠٦

  : املبحث الرابع
 :َّموقفهم من الرشيعة اإلسالمية 

ــسخت ــد ن ــانتهم ق ــة أن دي ــى البهائي َّادع َّ ــسابقة َّ ــان ال ــا – األدي  ومنه
 . ا ً، فال جيوز العمل بام يف تلك األديان مطلق-اإلسالم

َّا بأن البهائية ديانـًمعرتف )١(يقول حسني إبراهيم بيكار َّة مـستقلة ، وأهنـا َّ َّ
ّ أنا مبدئي هبائي، وهـي ديانـة مـستقلة مثـل «: َّناسخة للرشيعة اإلسالمية ّ

ّديانــات اإلســالم، واملــسيحية ، واليهوديــة، وكــل الــديانات األخــرى  َّ َّ .
َّوالبهائية جاءت لتنسخ ما قبلها من رساالت، وهي رسالة ساموية ، وهـي  َّ

  .  )٢(»التي ينتظرها هذا العرص 
 أن -بعـد جمـيء البهـاء–ٍ األمر كام زعموا، فـال جيـوز ألحـد إذا كانو

ٍيتمسك بيشء سوى دين ٍ بالعمـل بـيشء -اًأيـض–ُ، وال يسمح له "البهاء" َّ
 . من األحكام والتعاليم سوى أحكامه وتعاليمه 

َّ لــيس ألحــد أن يتمـسك اليــوم إال بــام ظهــر يف هــذا «: يقـول البهــاء  ٍ
َّن قبل ومن بعد، وبه زين صحف األولني هذا حكم اهللا م. الظهور َّ«)٣( .  

                                      
َّ صحفي مرصي ، وواحد من مسؤويل املحافل البهائية املرصية السودانية )١( ّ َّ ٌّ ٌّ  . 
 .   م ١/٣/١٩٨٥ّ جريدة األهرام املرصية ، عدد اجلمعة ، )٢(
  .٣٣٢، النص ) ١٣٨( ، املقطع ٨٠ األقدس للبهاء ، ص )٣(
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٢٠٧ 

٢٠٧

َوأذن  َّ لدعاتـه بـتعلم اللغـات ، كـي حيققـوا عامليـة ديـانتهم ، "ُالبهاء"ِ ّ ُ ُّ
 ؛ فيقومـوا بنـرشها بـني -ّعـىل حـد زعمهـم–ونسـخها جلميع الـرشائع 

ْالعاملني ، بعد أن نسخت  َ َ َ رشيعـة أفـضل األنبيـاء واملرسـلني -بـزعمهم–َ
   .rوخامتهم 
ِّ قد أذن اهللا ملن أراد أن يتعلم األلـسن املختلفـة ليبلـغ « : "البهاء"يقول  َُّ َ ِ

َأمر اهللا رشق األرض وغرهبا، ويذكره بني الدول وامللل عىل شأن تنجذب 
ٍبه األفئدة ، وحييا به كل عظم رميم  ُّ«)١(.  

ّمن أجل ذلك أوجب البهائيون عىل كل الناس   أن -ّسيام املـسلمنيال –ُّ
 ومـن امتنـع مـنهم عـن  .، وأن هيجـروا أديـاهنم"البهاء"منوا بام جاء به يؤ

ًاعتناق البهائية يعد كافر ّ ُ  . ا حالل الدم َّ
ِّ إن من يكفر هبذا الظهور اإلهلي اجلديـد املتمثـل «: يقول حسني بيكار  َّّ

ّيف شخص هباء اهللا ، كأنه كافر بجميـع الـديانات الـسابقة ؛ إذ إن هبـاء اهللا  ٌ َّ
  . )٢(»ٌ وارد يف مجيع هذه الديانات ٌّحق

ٌوهذا التعصب الذي عند البهائية ، وجد عند البابية قبلها ، وهي ذريـة ّ َّ ُ َّ ُِّ 
 . بعضها من بعض 

َّ عن مبادئ البهائيـة ، وقـوهلم -يف الفصل الثاين–وسيأيت أثناء احلديث 
َأن املقصود بالتكفري هم املسلمون ال غريهم : بوحدة األديان  َّ.  

                                      
  .  ٢٨٠، النص ) ١١٨( ، املقطع ٦٩ األقدس للبهاء ، ص )١(
 .  ١٢هـ،  ص ١٤٠٦ ربيع األول ٢٥، يف ٤٤َّاألسبوعية، العدد "املسلمون"ً نقال عن جريدة )٢(
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٢٠٨ 

٢٠٨

 : املبحث اخلامس 
 موقفهم من اليوم اآلخـر 

ٍ عىل ذكر ليـوم القيامـة، باسـتثناء "األقدس"مل أقف أثناء قراءيت لكتاب 
ُ قد شغلتكم األموال عن املآل هذا ال ينبغي لكـم «: "البهاء"ٍّنص يقول فيه  َُ ُ ْ َ َ

ّطهروا قلـوبكم عـن ذفـر الـدنيا مـرسعني إىل ملكـوت . لو أنتم تعلمون 
فاطر األرض والسامء الذي به ظهرت الزالزل ، وناحـت القبائـل ، ّربكم 

ٍإال من نبذ الورى وأخذ ما أمر به يف لوح مكنون  ُ«)١( .  
ٍولقد كنت أظن أن هذا الـنص يـدل عـىل إيـامن بـاليوم اآلخـر ، لـوال  ّ ّ َّّ
ُالنصوص التي تلت النص املنقول آنفا ، وفيها تأويـل اليـوم اآلخـر بيـوم  ً ّ

، ولوال وقويف عىل نصوص أخـرى، )٢("البهاء" يف مظهر -تعاىل–ظهور اهللا 
َيف كتب أخرى ك ّ وأتباعه ، ترشد إىل معتقد البهائية الباطني يف "ُالبهاء"ها َبَتُ ّ ُ

 . اليوم اآلخر 
ُالبهائيةف َأن القيامةّيدعون  َّ ٌ التي يؤمن هبا املـسلمون مـا هـي إال وهـمَّ ّ ،

 . رافة ُ خُوحديث

                                      
  .  ١٩٠-١٨٩، النصوص ) ٧٩( ، املقطع ٤٩ األقدس للبهاء ، ص )١(
  .  ١٩٣-١٩١، النصوص ) ٨٠( ، املقطع ٥٠-٤٩ األقدس للبهاء ، ص )٢(
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٢٠٩ 

٢٠٩

كديـدن مـن هـم عـىل –صوص املتعلقة باليوم اآلخر ويسلكون مع الن
َّ التأويل الباطني؛ فيزعمون أن مشاهد َمسلك-َّ من فرق الباطنية شاكلتهم ّ

ٌاجلنة والنار ما هي إال رموز وإشارات َّ َّ َّ)١( . 
 نفـسـه ُ هو لقاء البهاء؛ كام أخـرب بـذلك البهـاء-عندهم–فيوم القيامة 

ٍ ألحد إال يف القيامة ؛ التي هي قيـام نفـس اهللا َّ هذا اللقاء ال يتيرس«: بقوله
ّوهــذا هــو معنــى القيامــة املــذكورة واملــسطورة يف كــل . ِّبمظهـره الكــيل 

ِّ، والتي هبا وعد مجيع الناس، وبرشوا بذلك اليوم)٢(الكتب ُ ُ َُّ ِ ..«)٣( . 
َّأما حقيقة اجلنة  راحة النفـوس، وفرحتهـا بـاإليامن : ، فهي -عندهم–َّ

  . )٤(بالبهاء
ُّعذاب النفوس، وسعريها، وانكـسارها بـسبب كفرهـا : َّوحقيقة النار 

ّفــرسور اجلنــة ونعيمهــا روحـاين، وآالم اجلحــيم عبــارة عــن «؛ )٥(بالبهـاء َّ
  . )٦(» احلرمان من هذا النعيم

                                      
َّوحقيقـة البابيـة والبهائيـة ملحـسن عبـد احلميـد ص   . ٨ص َّالبهائية للحمـد :  انظر )١( َّ١٤٩ . 

  . ١٨٢-١٨١َّوالبهائية إلحسان ص  . ٣٥-٣٤َّوالبهائية للحموي ص 
َّ وكذب يف هذا ، إال إذا عنى كتب من هم عىل شاكلته من الباطنية )٢( َ َ َ  . 
  .٩٨راين ص ً ، نقال عن البهائية والقاديانية للسحم١١٢ اإليقان للبهاء ص )٣(
  .  ١٤٣ انظر النحلة اللقيطة للنمر ص )٤(
  .  ١٤٣ انظر النحلة اللقيطة للنمر ص )٥(
  . ١٨٦ ص -َّداعية البهائية– هباء اهللا والعرص اجلديد ألسلمنت )٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

٢١٠ 

٢١٠

َويزعمون أن احلرش ؛ بعد قيامـة الظهـور البهـائي، ّ ما هو إال ما هم فيه َّ
  . )١("البهاء" أي بعد ظهور اإلله يف مظهر

ُفال يؤمنون بيشء مـام يؤمن بـه املـسلمون مـن مـشاهد يـوم القيامـة ،  َّ
وهذا من أسباب ودواعي حكم املـسلمني . ًفضال عن اإليامن باليوم نفسه 

 . عليهم بالكفر
 

                                      
  .  ١٤٣ انظر النحلة اللقيطة للنمر ص )١(
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  :الفصل الثاين
 َّ تعاليم البهائية ومبادؤها اهلدامة

  :ُّمن أشهر املبادئ التي نادى هبا البهائيون 
 .  وحدة األديان -١
 .  وحدة األوطان -٢
 .  وحدة اللغة -٣
 .  السالم العام ، والتعايش اهلادئ بني الشعوب -٤
 .  املساواة بني الرجل واملرأة -٥

ّواملالحظ أن هذه التعـاليم واملبـادئ ال تربطهـا فكـرة موحـدة؛ فهـي  َّ
؛ ينحـسني عـيل املازنـدرا– الليـل ُأخالط من األقـوال، أخـذها حاطـب

 .  من املذاهب واألديان السابقة -"البهاء"
ً هذه املبادئ ، الواحد تلو اآلخـر ، موضـح-بعون اهللا–وسأستعرض  ا ِّ

 :وذلك من خالل املباحث التالية  ،َّاهلدف احلقيقي للبهائية من ورائها 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

٢١٢ 

٢١٢

  :املبحث األول 
 :وحدة األديان 

َّيزعم البهائيون أهنم يسعون إىل مجع الناس حـو َّ ٍل ديـن عـاملي واحـد ، َّ ّ ٍ
َّينسخ كل ما سبقه من األديان ، ويدعون أن البهـاء  ّ  هـو الـذي "املوعـود"ّ

ُبعث هبـذه املهمـة ؛ فبقيامـه انتفـى مبــرر االلتـزام بأيـة رشيعـة أخـرى،  ٍ ِّ َّ ُ
 . "وحدة األديان" : ُويطلقون عىل هذا االحتاد اسم

َّيس ألحـد أن يتمـسك  ل« : "األقدس" يف كتابه "البهاء"َّوقد تقدم قول  ٍ
َّهذا حكم اهللا من قبل ومن بعد، وبه زين . اليوم إال بام ظهر يف هذا الظهور

 .  )١(»َّصحف األولني 
ا ، ً مـن األديـان مجيعـَاخلـروج:  تعنـي -َّعند البهائية– األديان ُفوحدة

ّوالدخول يف دين جديد ناسخ لألديان ، واالجتامع عليه ؛ وهو دين احلب  ٍ ٍ ٍ
َّ الصوفية ؛ أصـحاب وحـدة الوجـود ، وعـنهم ُادى به قبلهم غالةالذي ن
  . سج عىل منواهلا، فنَّالذي تعلم معتقداهتم  "البهاء"َّتلقفه 

 عنـد غـالة -َّقبـل البهائيـة–ُ وجـدت -ًإذا– "وحـدة األديـان"ففكرة 
  : )٣( الذي يقول)٢(ّسيام كبريهم ابن عريبال َّالصوفية ، 

                                      
  .٣٣٢، النص ) ١٣٨( ، املقطع ٨٠ األقدس للبهاء ، ص )١(
من غالة الصوفية القـائلني بوحـدة . حممد بن عيل ، املعروف بابن عريب الطائي األندليس  هو )٢(

َّله كتب كثرية يف التصوف مليئة بالطامات ، منها . الوجود فـصوص "، و"الفتوحـات املكيـة"ّ
 ) .٣/٣٠١انظر مجهرة األولياء للمنويف . (هـ٦٣٧هلك سنة . ، وغريمها"احلكم

  .  ٩٣ة لعبد الرمحن الوكيل ص َّ انظر هذه هي الصوفي)٣(
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 ُا           وأنا اعتقـدت مجيع ما عقدوه ً اإللـه عقائد يفُ اخلالئقَـدَقَع   
  : )١(ويقول يف موضع آخر

ُلقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي  ُ ِ َ  إذا مل يكن ديني إىل دينه داين  ُ
ٍار قلبي قابال كل صـورةــلقد ص ّ ِفمرعى لغزالن ودير لرهبان ً ٍ 

ٍوألواح توراة و ة طـائفــــٌوبيت ألوثان وكعبـ  ِمصحف قرآنُ
ْن بدين احلب أنى توجهـتــأدي َ َّ ِّ ُّركائبه  فاحلب ديني وإيمـاين   َُّ ُ 

ٍفإياك أن تتقيد بعقد خمصوص، وتكفـر بـام سـواه ، فيفوتـك «: ويقول ٍ َّ َّ
ٌخري كثري ٌ «)٢( . 

  : )٤( ، الذي قال)٣(اجلييل: َّوتبعه عىل هذه الدعوة اإلحلادية 
ُوما يل من حكم احلبيب تنازع وى حيث أسلمني اهل ُوأسلمت نفيس َ 

 ُائس راتـعـا يف الكنًورـّوإين ط اــًاجد راكعـَا تراين يف املسـًفطور
ًإذا كنت يف حكم الرشيعة عاصي  ُة طـائـعــم احلقيقـّفإين يف عل اـُ

                                      
  . ٣٩ذخائر األعالق رشح ترمجان األشواق البن عريب ص :  األبيات يف )١(
  .  ١٩١ فصوص احلكم البن عريب ص )٢(
. َّ هو عبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم اجلييل، من غالة الصوفية القائلني بوحدة الوجـود)٣(

، "املنـاظر اإلهليـة"، و"مـل يف معرفـة األوائـل واألواخـراإلنـسان الكا"له كتب كثرية، منها 
 ) . ٤/١٧٥انظر األعالم للزركيل . (هـ٨٢٦ هلك سنة ، وغريها"مراتب الوجود"و

  .١/٢٣اإلنسان الكامل لعبدالكريم اجلييل :  األبيات يف )٤(
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  : )٢( ، الذي قال)١( الفارضُابن: وتبعهام يف زندقتهام 
ِفبي جملس األذكـار ســمع مطـال ُ ْ َُ   ٍعُ

 
ـــة  ــني طليع ـــار  ع ــة اخلم ِويل حان ُ َّ  

ًوما عقد الزنـار حكـام   ُ َّ    سـوى يـديُّ
 

ــت  ــي حل ــاإلقرار يب فه ــل ب ِوإن ح َّ ََّ ُ  
ٍوإن نــار بالتنـــزيل حمــراب مــسجد  ُ َ  

 
ــل  هيكــل بيعـ  ــار باإلنجي ــام ب ُف ــَ   ِـةـ

ـــوراة الكلــيم لقوم   ِوأســـفار ت ِ ــُ   ـهـ
 

ـــة  ــار  يف كــل ليل ــاجي هبــا األحب ِين ّ ُ ُ  
ٌوإن خر لألحجـار يف البـد عـاكف  ِّ ُ ّ  

   
ــصـبي  ــار   بالعـ ــه لإلنك ــال وج َّف   ِةـَ

َّوما زاغت األبصار مـن كـل ملــ  ِّ ُ   ٍةـِ
 

ِوما زاغت األفكـار مـن كـل  نحلـة  ّ ُ ُ  
َّومااحتــار مــن للــشمس عــن غــرة  َُ  

َ صبا َ 
َّوإرشاقهــا مــن نــور إسفـــار  غــريت  ُ ِ ِ ُ  

َوإن عبد النار املجوس  وما انطفـ  ُ َ   ْتَّ
 

ِكام جاء يف األخبار مـن ألـف حجـة  َّ  
  فام قصدوا غريي وإن كان قـصدهم 

 
ــ  ــروا عق ــواي وإن  مل يظه ْس َ ــةَـدُ ِ ني َّ  

ّ كان قد أدمـن قـراءة كتـب املتـصوفة، -ترمجتهَّكام تقدم أثناء –والبهاء  
، ودعـا العـامل إىل االجـتامع عـىل ديـن "وحدة األديـان"فأخذ عنهم فكرة 
ُواحد، كي يصبح  َّ ، وتتوثق عـرى املحبـة -ّعىل حد زعمه–ا ًاجلميع إخوانٍ ُ َّ

  . )٣(َّواالحتاد فيام بينهم ، وتزول االختالفات الدينية
                                      

شـهر مـن أ.  هو عمر بن أيب احلسني املرصي ، من غـالة الـصوفية القـائلني بوحـدة الوجـود)١(
ابـن : انظـر مقدمـة كتـاب . (َّديوانه، والذي يتغزل فيه باحلب اإلهلي حسب زعمـه : مؤلفاته

 ).٢٨الفارض واحلب اإلهلي ص 
ديـوان ابـن "، وهـي ضـمن ديوانـه "التائيـة الكـربى"َّ األبيات أوردها ابن الفارض يف تائيته)٢(

 . ١١٤ ص"الفارض
  .  ١٢١ ص "أسلمنت"هائية  انظر هباء اهللا والعرص اجلديد لداعية الب)٣(
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ً موضح"بهاءال"يقول  َّإن الفـضل يف ! يـا أهـل األرض «: ا هذا اجلانبِّ
ّهذا الظهور األعظم، أنا حمونا من الكتاب كـل مـا هـو سـبب االخـتالف  َّ

وأثبتنا فيه مـا هـو سـبب االحتـاد والوفـاق والوئـام ، والفساد والشقاق، 
   .)١(»طوبى للعاملني 

َّفهو يدعو الناس مجيعـا إىل الـدخول يف دينـه، كـي تتحقـق الوحـدة  ً َّ-
ّ ومن مل يفعل فسوف تعاقب روحه أثناء تنقلها يف األبـدان -بزعمه وفـق –ُ

  . -معتقد التناسخ الذي يدينون به
ُاس من غرتـه العلـوم، وهبـا منـع عـن اسـمي َّ من الن«: "البهاء"يقول  َّ َ
قـل . وإذا سمع صوت النعال عن خلفه يرى نفسه أكرب من نمرود. ّالقيوم

َّ والـذي يـتكلم « ، )٢(»ّتاهللا إنه لفي أسـفل اجلحـيم . أين هو يا أهيا املردود
ٍبغري ما نزل يف ألواحي إنه ليس مني إياكم أن تتبعوا كل مدع أثيم  ّ َّ َّ َّ ّ َ«)٣( . 

ًوخياطب أتباعه قـائال  َّ امجعـوا النـاس عـىل هـذه الكلمـة التـي هبـا «: ُ
ًكذلك يعظمكم اهللا فضال مـن . امللك هللا مطلع اآليات : صاحت احلصاة  ُ

  .)٤(»عنده إنه هلو الغفور الكريم 

                                      
هبـاء اهللا والعـرص اجلديـد :  يف كتابـه -داعية البهائيـة–ً لوح العامل للبهاء ، نقال عن أسلمنت )١(

  . ١٩ص
  .١٠٤، النص ) ٤١( ، املقطع ٢٦ األقدس للبهاء ، ص )٢(
  .٢٧٧، النص ) ١١٧( ، املقطع ٦٩ األقدس للبهاء ، ص )٣(
  .٤٢٣، النص ) ١٦٩( املقطع  ،١٠١ األقدس للبهاء ، ص )٤(
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ُوكتب العامل كلها ال تغني عن كتابه هذا فيجب تركها، واإلقبـال عـىل . ُّ
ّ يأخذ الكتاب ويستدل به عىل اهللا كـام اسـتدلت  قد نرى منكم من«: كتابه ّ

ّكل ملة بكتاهبا عىل اهللا املهيمن القيوم ّ ُقل تاهللا احلق ال تغنيكم اليوم كتب . ّ ُُ ّ
العامل وال ما فيه من الصحف إال هبذا الكتاب الذي ينطق يف قطب اإلبداع 

  .)١ (»ّأنه ال إله إال أنا العليم احلكيم 
، ومجع النـاس ًمجيعا إلغاء األديان :  عندهم "يانوحدة األد"فهذا معنى 

 .حول دينهم 
َّأن الصوفية يرتكـون أهـل األديـان عـىل : َّوالفرق بينهم وبني الصوفية  َّ

ٍدياناهتم ، دون أن يعيبوا عىل أحد منهم ما هو عليه من باطل؛ العتقـادهم 
ّأن اجلميع عىل حق  وهـذه . ، أو مـن عبـد الـصنم U؛ من عبد مـنهم اهللا  َّ

 . َّاألقوال نتيجة طبيعية لقوهلم بوحدة الوجود 
َّأما البهائية  َّا ، ودعوا الناس إىل ً األديان مجيع-ا نظري–َّفإهنم قد أبطلوا : َّ

َّاالجتامع حول دين البهـاء؛ زاعمني أنه الدين الناسخ جلميع األديان ، فال 
لكالم عن موقفهم َّكام تقدمت سخافاهتم هذه حني ا–ّجيوز التمسك بغريه 

  .-َّمن الرشيعة اإلسالمية
ّ البهائية احلقيقيُوهدف دون سـواه –إلغاء اإلسالم، وإبطالـه وحده :  َّ
ً وأفعاله جيـده ممجـد"البهاء" َّ؛ ألن الناظر يف أقوال-من األديان َّا لليهوديـة ِّ

                                      
  .٤٢٢-٤٢١، النصوص ) ١٦٨( ، املقطع ١٠٠ األقدس للبهاء ، ص )١(
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٢١٧

ًالصهيونية، والنرصانية الصليبية، مؤمن ّ َّ            و اهللا َّا بأن املـسيح عليـه الـسالم هـَّ
َّبــل إن البهــاء قــد جــدد تعــاليم اليهــود .  -َّكــام آمــن بــذلك النــصارى- َّ

: "عبد البهـاء"َّه عباس أفندي، الذي لقب نفسه بـُكام قال ولد والنصارى؛
ّ الناس قد نسوا تعاليم بني إرسائيل ، وتعاليم املسيح ، وغريه من معلمي « َّ

  . )١(»ّاألديان ، فجددها البهاء 
 . َّوليس يف فعله هذا إلغاء لدين اليهود، أو دين النصارى، بل جتديد له 

 -ا عمليـ– لوحـدة العـامل ، وهـو -ا نظري– يدعو "البهاء"َّواملالحظ أن 
من أجل املنصب، وحيـصل بيـنهام مـآيس  "حييى صبح األزل"ُيعادي أخاه 

 . متعددة، مسطورة يف الكتب، وحمفوظة يف األذهان
ِّ أن يوحـد بـني -قبـل أن يـدعو إىل الوحـدة–ًدر به أوال وقد كان األج ُ

َنفسه وبني أخيـه ، ويـرضب للنـاس املثـل ؛ ! ّ يف سـلوكه الـسلمي معـه ؟َّ
ِّلقد أفنى حسني املازندراين أتباع حييى صبح األزل بحـد الـسالح ، ومل «فـ َ

ٍيأخذه فيهم أي إحساس بالرمحة أو اللني ، ألنه يف عجل شـديد للوصـول  ٍ َّ ّ
  . )٢(»  ما هيدف إليه من آماله العريضةإىل

ًواحلق أن اإلسالم هو الذي دعا الناس مجيع َّ ا إىل االجتامع حول الدين َّّ
ٍاحلق، واألخوة الصادقة، واحرتام كل شخص لآلخر يف إطار من اإليامن  ٍ ّ َّ ّ

                                      
 ) . ٢٧-٢٦َّانظر البهائية للحموي ص . ( قال ذلك يف إحدى خطبه التي ألقاها يف لندن)١(
  . ١/٤١٨ فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم للدكتور غالب عواجي )٢(
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٢١٨ 

٢١٨

 %ö@è (: الصحيح باهللا تعاىل ، ورسله عليهم الصالة والسالم؛ قال تعاىل 
ü@÷dr'̄»tÉ É=»tGÅ3ø9$# (#öqs9$yès? 4ín<Î) 7pyJÏ=ü2 ¥ä!#uqyô $uZsY÷èt/ ö/ä3uZ÷èt/ur ûwr& yâç7÷ètR ûwÎ) ©!$# üwur 
x8Îéô³èS ¾ÏmÎ/ $Z«øãx© üwur xãÏÇGtÉ $uZàÒ÷èt/ $³Ò÷èt/ $\/$t/öër& Ï̀iB Èbrßä «!$# 4 bÎ*sù (#öq©9uqs? 

(#qä9qà)sù (#rßâygô©$# $̄Rr'Î/ öcqßJÏ=ó¡ãB ÇÏÍÈ ( ]٦٤: ل عمران آ. [ 
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٢١٩ 

٢١٩

  :املبحث الثاين 
 :وحدة األوطان 

ُإزالة احلدود املرسومة بني الدول ، بحيث يـصبح : َّوتعني عند البهائية 
ُالعامل كله دولة واحدة هتيمن عليها رشيعة البهاء  ّ . 

ٍوالبهائية يعتقدون أن الـذي ينتمـي إىل جـزء مـن األرض َّ ٌمتعـصب، : َّ ِّ
ٍرديء، صاحب خرافة ووه  ومـن « :-ةّداعية البهائيـ–ٍم؛ يقول أسلمنت ٌ

ّالتعصبات الرديئة التي تلحق بالتعـصب اجلنـيس ُّ ّالتعـصب الـسيايس أو : ّ ُّ
َّالوطني ، فقد حان الوقت ألن تندمج الوطنيـة الـضعيفة ضـمن الوطنيـة  َّ ّ
َّالعمومية الكربى ، التي يكون فيها الوطن عبارة عن العامل بأمجعه ، فيقـول 

َّحب الوطن من اإليامن ، وأما يف هـذا اليـوم : قد قيل يف السابق  : هباء اهللا ُّ
ّليس الفخر ملن حيب الوطن ، بل ملـن حيـب : فلسان العظمة ينطق ويقول  ُّ ُ

  . )١(»العامل 
ّ التعصب اجلنـيس، فهـذا «: "عبد البهاء"َّويقول عباس أفندي امللقب بـ ُّ

َّوهم وخرافة واضحة؛ ألن اهللا خلقنا مجي ٌ ومنذ االبتداء مل . ا ًا واحدًا جنسًعٌ
ٌتكن هناك حدود بني البلدان املختلفة، فال يوجد يف األرض جـزء مملـوك  ٌ ٌ

  . )٢(»ٍلقوم دون غريهم 
                                      

  .  ١٦١ ص -داعية البهائية–د ألسلمنت  هباء اهللا والعرص اجلدي)١(
 .   املرجع نفسه )٢(
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٢٢٠ 

٢٢٠

ّواحلقيقة أن هذا املبدأ كلمة حق أريد هبا باطـل ؛ ألن اهلـدف احلقيقـي  َّ ُّ ّ
ُالم ؛ كي تنـزع خدمة املستعمرين أعداء اإلس: َّللبهائية من وراء هذا املبدأ 

َّاحلمية الوطنية من قلوب الـشعوب؛ فيفقـدوا الغـرية عـىل بلـداهنم، فـال  َّ
ُّيدافعوا عنها، وال يردوا الغزاة عن تراهبا، فتـصبح بـالد املـسلمني سـليبة  ُ

 . ألعدائهم 
تناقض البهاء مع نفسه يف هذا املبدأ ؛ فقد فاتـه : ومن املفارقات الغريبة 

ِّأن يطبقه عىل نفسه ؛ إذ كان البهاء يشتكي غربة -كحال املبدأ الذي سبقه– ُ
ّنه، وإبعاده عنه، ويود لو سنحت له الفرصـة مالوطن ، ويبكي عىل جالئه 

  . )١(للرجوع إليه
: "إيران" إىل أحد أصدقائه يف بلده -من فلسطني–ٍيقول يف رسالة كتبها 

ُك ، ثـم كربتـي ّ يا أمحد ال تنس فضيل يف غيبتي ، ثم اذكـر أيـامي يف أيامـ« ّ
  . )٢(»ُوغربتي يف هذا السجن البعيد 

ً ؛ حيـث أقــام معـززا مكرمــا يف "فلـسطني": ويعنـي بالـسجن البعيــد  َّ ً َّ
  . "اليهود"أحضان أسياده 

ّ، ويتوجع لفراقه، ويفـضله عـىل -أرض الطاء– "طهران"ُوينادي بلده  ُ َّ
 يـا أرض الطـاء ال «:  فيه "البهاء"سائر البلدان ، للرشف الذي ناله بوالدة 

                                      
  . ١١٨-١١٦َّ يف كتابه البهائية ص : انظر أقواله التي نقلها الشيخ إحسان إهلي ظهري )١(
  . ١١٧ً ، نقال عن البهائية إلحسان ص ١٥٥ لوح أمحد ص )٢(
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٢٢١ 

٢٢١

افرحي بام جعلـك . ... حتزين من يشء ، قد جعلك اهللا مطلع فرح العاملني 
ّاهللا أفق النور ، بام ولد فيك مطلع الظهور ، وسميت هبذا االسم الـذي بـه  ُ ُ ُ

ّاطمئني بفضل ربـك . ... الح نري الفضل وأرشقت السموات واألرضني 
أخـذك االطمئنـان بعـد إنه ال تنقطع عنـك حلظـات األلطـاف ، سـوف ي

  . )١(»ُاالضطراب ، كذلك قيض األمر يف كتاب بديع 
ِّوهذا تناقض ظاهر مـمن يفضل بلده عىل غريه من البلدان ، يف الوقت  ُ َّ ٌِ

ُّالذي ينادي فيه ويدعو إىل ترك التعصب لألوطان  ُ. 

                                      
  . ٢٣٠-٢٢٦، النصوص ) ٩٣، ٩٢، ٩١( ، املقاطع ٥٧-٥٦ األقدس للبهاء ، ص )١(
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٢٢٢ 

٢٢٢

  :املبحث الثالث 
 :وحـدة اللغـة 

ًدة للناس مجيعاختيار لغة مشرتكة واح: ومرادهم من ذلك  ا ؛ إذ ذلـك َّ
  . -بزعمهم–ِّيؤدي إىل التفاهم املشرتك ، واالتفاق ، واالحتاد 

ًاختاروا لغة من ! يا أهل املجالس يف البالد« : "البهاء"يقول حسني عيل 
ِّإن اهللا يبـني . َّاللغات، ليتكلم هبا من عىل األرض، وكذلك مـن اخلطـوط  ُ َّ

َّكم ، إنه هلو الفضال العليم اخلبـري ُلكم ما ينفعكم ويغنيكم عن دون هـذا . َّ
ّدن لـو ـاق والتمــة الكربى لالتفــَّوالعل.  ونـسبب االحتاد لو أنتم تعلم

  . )١(»أنتم تشعرون 
َّه عباس ، امللقب بــُويقول ولد ًموضـحا- "عبـد البهـاء"َّ ّ إن تنـوع «: -ِّ َّ

ًمع أهنـم مجيعـو. ّاللغات من أهم أسباب االختالف بني األمم يف أوروبا  ا َّ
َّينتسبون إىل ملة واحدة، ولكن اخـتالف اللغـة بيـنهم أصـبح مـن أعظـم 

، واآلخـر طليـاين، وهـذا  م ؛ فأحـدهم يقـول أنـا أملـاينـاملوانع الحتادهـ
ّولو كان عندهم لسان واحد إضـايف عمـومي، . إنكليزي، واآلخر فرنيس

 . )٢(»حدين ّألصبحوا مت

                                      
ــاء ، ص )١( ــصوص ) ١٨٩( ، املقطــع ١١٢ األقــدس للبه ــي الفقــرات  . ٤٧٥-٤٧٣، الن وه

 .األخرية منه 
  .  ١٦٤ ص "أسلمنت" هباء اهللا والعرص اجلديد لداعية البهائية )٢(
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٢٢٣ 

٢٢٣

االجـتامع عـىل لغـة : -هُ، وولدُالبهاء كام أراد–فاملطلوب من الشعوب 
 .واحدة 

التي نزل لغة الَّوهيدفون من وراء ذلك إىل حماربة لغة اإلسالم العاملية ؛ 
َّالقرآن الكريم ؛ اللغة العربية ؛ بتبـديلها بـام يـسمى هبا  ُ - "اللغـة النـوراء"َّ

كة َّ، وحماربتهــا ، وإنكــار عامليتهــا ، أو أهنــا اللغــة املــشرت-َّالفارســية
  .)١(للمسلمني

ِّبدل اللغة الفـصحى !  يا قلمي األعىل «: َّوهذا ما رصح به البهاء بقوله
  .)٢(»باللغة النوراء 

 . متزيق الصلة بني حارض املسلمني ، وتارخيهم ، وتراثهم: ُويريد بذلك 
ُوكل أحد من أصحاب العقول السليمة يعتقـد بطـالن هـذه الفكـرة ؛  ٍ ّ

ّمـع النـاس أو تفـرقهم؛ إذ ال يمكـن للمـؤمن ُفاللغة ليست هـي التـي جت ُِّ َّ
ِّبينام العقيـدة جتمـع . اً أن جيتمعا مطلق-أصحاب اللغة الواحدة–والكافر  ُ

ّوال أدل عـىل ذلـك . أصحاب اللغات ، أو األلوان ، أو البلدان املختلفـة 
ّمن اجتمـاع سلامن الفاريس ، مع بالل احلبيش ، مع صهيب الرومي ، مـع  ّ ّ

ٍر القريش يف دين واحد صهرهم يف بوتقته أيب بك ّ . 

                                      
  .٣٤َّ انظر البهائية ملحب الدين اخلطيب ص )١(
ً، نقـال عـن اخلطيـب يف كتابـه "قـه األعـىلهو الناظر من أف" جمموعة ألواح املازندراين ؛ لوح )٢(

  . ١٢٣َّ ، وإحسان يف البهائية ص ٣٤-٣٣َّالبهائية ص 
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٢٢٤ 

٢٢٤

 :املبحث الرابع 
 : السالم العاملي ، وترك احلروب 

ُ ، بـل دعـوة مـن ربتـه يف أحـضاهنا ؛ "البهاء"هذه الدعوة ليست دعوة  َّ ْْ ُ
َّإرسائيل نفسها، التي ترمي إىل خداع البـرشية، حتـت مـسمى دولة  زوال "َّ

 .  "احلروب، وحلول السالم واالحتاد
 .  )١(َّ، وال زالت دعوة السالم العام مطلب الصهيونية وقد كانت

َّ إن البـشارة األوىل جلميـع أهـل العـامل «: التي قالت -َّوليست البهائية 
  . هاَّ سوى مطية من مطايا-)٢(»حمو اجلهاد من الكتاب : هي 

ّواهلدف من وراء ذلك تعطيل فريضة اجلهاد ، وما ترك قوم اجلهـاد إال  ٌ
   .)٣(ّلواذ

                                      
حركة هيودية سياسية عنرصية، ترمي إىل إقامة دولة لليهود يف فلسطني، وتضع نصب أعينهـا  )١(

مة ًأهدافا وخمططات مرسومة، تسعى إىل حتقيقها إلعادة جمد اليهود، وبناء هيكل سليامن، وإقا
ِالسيطرة من خالهلا عىل العامل حتت ملك ملك هيوذا املنتظر : مملكة إرسائيل، وبالتايل  َ انظـر . (ُْ
 ) .٢٠ص ِّللمؤلف مذاهب فكرية معارصة 

  .  ١٠٩ نبذة من إرشاقات هباء اهللا ص )٢(
ُ يقول رسول اهللا )٣( ُ ُ َr  : »َإذا تبايعتم بالعينَة، وأخذتم أذناب َ ْ َ ََ ُ ُ َْ ْ ََ َْ َْ ِ ِ ْ ِ ُ البقر، ورضـيتم بـالزرع، وتـركتم ِ َ ْ ْ َُ َ ُْ َِ َ ََّ ِ ِ ِ َ ْ

ْاجلهاد، سلط اهللاَُّ عليكم ذال ال ينْزعه حتى ترجعوا إىل ديـنكم  ْ ْ َُ ُِ ِ َ ِ ُ َ ُ َ ْ َ َِ َ َّ ُ َِ َ  ُ ََ َّ أخرجـه أبـو داود يف الـسنن . »ِْ
، والبيهقـي يف الـسنن ، ٣٤٦٤، كتاب البيوع واإلجارات، باب حتريم بيع العينة ، ح ٣/٧٤٠
 ؛ كلهم من حـديث عبـداهللا بـن عمـر ٥٦٩٢، وأمحد يف املسند ، ح ١١٠١٧اب البيوع، ح كت

 . ريض اهللا عنهام 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

٢٢٥ 

٢٢٥

ّ أتباعه أال يعارضوا املحتل ، فقال "ُالبهاء"ولقد أمر  ُ ٍ لـيس ألحـد أن «: َ
َّدعوا هلم مـا عنـدهم ، وتوجهـوا . يعرتض عىل الذين حيكمون عىل العباد 

  .)١(»إىل القلوب 
ِّوهدفه أن يمكـن ألعـداء اإلسـالم يف بـالد املـسلمني ، بمحـو حكـم  ُ

 . اجلهاد 
  البهاء يف مواضع كثرية ؛ َّوهذا اهلدف رصح به

ِّ حرم علـيكم محـل آالت احلـرب إال حـني الـرضورة ، «: منها قوله  - ُ
ّوأحل لكم لبس احلرير  ِ ّقد رفع اهللا عنكم حكم احلد يف اللباس واللحـى . ُ

ّفضال من عنده إنه هلو اآلمر العليم  ً«)٢(.  
َّمنها ما نقله عنه ولده عباس من أنـه هنـى عـن اسـتعامل و - األسـلحة َّ

َّ حتى ولو كان ذلك من قبيل الدفاع عن الـنفس ؛ ألنـه حمـا آيـة «َّبالكلية، 
ُألن تقتلوا خري مـن أن تقتلـوا : السيف ، ونسخ حكم اجلهاد ، وقال  ُِ ْ َْ َ ٌُ«)٣( ،  

 .)٤(» ال جيوز رفع السالح ولو للدفاع عن النفس«

                                      
  . ٢٣٢، النص ) ٩٥( ، املقطع ٥٨ األقدس للبهاء ، ص )١(
  . ٣٩٠، النص ) ١٥٩( ، املقطع ٩٤ األقدس للبهاء ، ص )٢(
  .  ١٦٩-١٦٨ هباء اهللا والعرص اجلديد ألسلمنت ص )٣(
  .  ١٦٩رجع نفسه ص  امل)٤(
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٢٢٦ 

٢٢٦

ّوحني التأمل يف هذه النصوص ، يتبني خطر دعوة  ّ ، ال سيام مـا "البهاء"ُّ
َّجاء يف النص األول ؛ الذي حرم فيـه  ّ َ عـىل الرجـال محـل آيـات "البهـاء"ّ
ً، داعيا بـذلك إىل -ّيف النص نفسه–ًاحلرب مطلقا ، وأباح هلم لبس احلرير 

 .  ّنرش امليوعة واخلمول ، وإطفاء شعلة جهاد أعداء امللة والدين 
ُفالبهاء يريد أن تكون األمم كاألغنام ؛ هي ّش عليها بالعـصا، فتنقـاد إىل ُ

 . ُحيث يراد هلا
مع غزاة ّالبهائية ُويعجب املرء حني يقارن بني هذه املساملة التي أظهرها 

الـذين مل يـدخلوا يف –بالد املسلمني، وبني موقفهم العدائي من خمـالفيهم
 . َّ، والذي متثل يف قتلهم ، وانتهاك حرماهتم ، واستحالل أمواهلم -دينهم

وقــت الــذي يقتلــون فيــه املــسلمني، يــدعون إىل معاملــة أهــل ويف ال
 عـارشوا مـع األديـان بـالروح والرحيـان «الديانات األخرى باحلسـنى ؛ 

ّإياكم أن تأخذكم محية اجلاهلية بـني الربيـة ، . ُليجدوا منكم عرف الرمحن  َّ
ّكل بدأ من اهللا ويعود إليه ، إنه ملبدأ اخللق ومرجع العاملني  ٌّ«)١(.  

َّهذا يدلنا عىل أن الغرض األسايس من هـذه الـدعوة الـسلمية و ّ َّ فـتح : ُّ
بالد املسلمني أمام أعدائهم كـي يـدخلوها بـال مقاومـة ، وال اعـرتاض ، 

 . عني ، أذالء ، راضني بالظلم نويكون أهل تلك البالد خا

                                      
  . ٣٥٥، النص ) ١٤٤( ، املقطع ٨٥ األقدس للبهاء ، ص )١(
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٢٢٧ 

٢٢٧

عال صوت هذه الدعوة يف مواجهة احـتالل اليهـود لفلـسطني، «ولقد 
وكـذلك ارتفـع صـوت هـذه .  إىل االستسالم والتخـاذلا للمسلمنيًدفع

 :الدعوة األوىل إىل هذا املعنى يف مواجهة صيحة السلطان عبد احلميد 
           بــإعالن اجلهــاد اإلســالمي يف مواجهــة زحــف االســتعامر عــىل الدولــة 

  . )١(» َّالعثامنية
إىل إبقاء فدعوة السالم العام هي دعوة اليهود الذين هيدفون من ورائها 

ُّوجودهم يف األرض العربية التي احتلوها  َّ . 
َّوهي أيضا دعوة الصهيونية العاملية التـي تـسعى لبـسط سـيطرهتا عـىل  َّ ً

 .العامل أمجع 

                                      
  . ٧١َّ اإلسالم والدعوات اهلدامة ألنور اجلندي ص )١(
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٢٢٨ 

٢٢٨

 :املبحث اخلامس 
 : املساواة بني الرجال والنساء  

َّلع عىل كتب البهائية ، ويتأمـل أقـواهلم ، جيـد أن هـذه الـدعوى ّمن يط َّ َّ
ا؛ فليست املـساواة ُُّ  حرب عىل ورق ، مل يكتب هلا الظهور إىل النور عمليّجمرد

َّالتي نادى هبا البهائيون، سوى مـساواة يف الـسفور واملفاسـد؛ إذ البهائيـة  ٍُّ
تدعو إىل االختالط الفاجر بني النساء والرجال، ومـشاركة املـرأة للرجـل 

اختاذ املرأة سـلعة ومتعـة َّيف صاالت الرقص، والنوادي الليلية، وتدعو إىل 
ًيتمتع هبا الرجل كيفام شاء ومتى شاء؛ كل ذلك اتباعـ ّ ا لتوجيهـات داعـرة ّ

َّالبابية قرة العني  ِّومزقـوا .. «:  التي طلبت منهم ذلـك بقوهلـا "رزين تاج"َّ
ّهذا احلجاب احلاجز بيـنكم وبـني نـسائكم ؛ بـأن تـشاركوهن بـاألعامل،  ُ

ّوتقاسموهن باألفعال، وواصل ّوهن بعد السلوة، وأخرجوهن من اخللـوة ُ ّ
ّإىل اجللوة، فام هن إال زهرة احليـاة الـدنيا، وإن الزهـرة ال بـد مـن قطفهـا  ُ ّّ ّ
ُّوشمها؛ ألهنا خلقت للضم والشم، وال ينبغي أن يعـد وال حيـد شـاموها  ّ ّ َّ ّّ ُّ ُ ُ

ُبالكيف والكم؛ فالزهرة جتنى وتقطف ، ولألحباب هتدى وتتحف ُ ُ إىل -..ّ
ّ وال حتجبوا حالئلكم عن أحبـابكم؛ إذ ال ردع اآلن، وال حـد، -لتأن قا
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٢٢٩ 

٢٢٩

َّفخذوا حظكم مـن هـذه احليـاة، فـال يشء  .ّوال منع وال تكليف وال صد
 . )١(» بعد املامت

ُّوال ينبغي أن يعـد وال حيـد شـاموها بـالكيف «: ا ـــَّومن تأمل عبارهت ّ ُّ ُ
 . )٢(أة من تسعة رجال، زال عجبه من ترصحيها بجواز نكاح املر»ّوالكم 

ّ عند البهائية ، حتـى صـارت متعـة لكـل طـامع ، ُولقد رخصت املرأة ً َّ
ّومطية لكل راغب ، وقد ربوها عىل أال ترد يد المس  ّ ََّّ  -هـي-بل عليهـا . ّ

ٍ أن حتقق حريتها بنفسها ؛ فتطلـب املتعـة بـأكثر مـن شـخص ؛ تأسـي ِّ ا بـام ُ
 ؛ حيـث نـسخت "مـؤمتر بدشـت" من الفجـور يف "رزين تاج"رسمته هلا 

ّ التي ال حـد إلباحيتهـا ، "الباب"َّالرشيعة اإلسالمية ، واستبدلتها برشيعة 
 . وال هناية الستهتارها بالقيم واألخالق 

َّهل حققت البهائية هذا املبدأ ؟ : ونتساءل  َّ 
ــق املــساواة إال يف املفاســد ، : واجلــواب مــا ســلف  ّإن البهائيــة مل حتق ِّ ُّ َّ

 . َّر ، واخلالعة ، واإلباحية ، واالستهتار بالقيم والسفو

                                      
: وانظـر . ١٨١-١٨٠ نقلها الدكتور حممد مهدي خـان يف كتابـه مفتـاح بـاب األبـواب ص)١(

، ٩٧ائية ملحسن عبداحلميـد ص  وحقيقة البابية والبه٥٧، ٥٦-٥٤النحلة اللقيطة للنمر ص 
  .١٧٨والبابية إلحسان ص 

  .  ١٧٦ انظر مفتاح باب األبواب للدكتور حممد مهدي خان ص )٢(
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٢٣٠ 

٢٣٠

َّ فلـم تـتم ؛ ففـي املـرياث جعـل البهائيـة -فيام عدا ذلك-َّأما املساواة  ّ
 ! . ّنصيب األب أكرب من نصيب األم ، فأين املساواة ؟

 مـن أبـسط حقوقهـا يف املـرياث؛ حـني جعلـوا الـدار َوا املـرأةـُمَرَوح
َّصة للذكور دون اإلنـاث ؛ كـام رصح بـذلك املسكونة، واأللبسة املخصو

 وجعلنا الـدار املـسكونة ، واأللبـسة «:  بقوله "األقدس" يف كتابه "البهاء"
َّاملخصوصة للذرية من الذكران دون اإلناث والـوارث ، إنـه هلـو املعطـي  ّ

  . )١(»َّالفياض 
ّأما احلج  ، وزيـارة للمـشاهد وهـو عنـدهم متعـة، وسـفر، وسـياحة–َّ
 قـد حكـم اهللا «:  ؛ يقول البهاء  فقد أسقطوه عن املرأة- والقبوروالقصور

ّعفا اهللا عنهن رمحة مـن عنـده ، . ّملن استطاع منكم حج البيت دون النساء
َّإنه هلو املعطي الوهاب  َّ«)٢(.   

 ! فأين مساواهتا بالرجل ؟
َواحلقيقة أن البهاء عـىل الـرغم مـن - مل يعرتف هبذه املـساواة -نفسه- ّ

. َّ؛ فقد أوىص بالزعامة من بعده البنـه عبـاس، ولـيس البنتـه -داته هبامنا

                                      
  .  ٥٩، النص ) ٢٥( ، املقطع ١٦ األقدس للبهاء ، ص )١(
  . ٧١، النص ) ٣٢( ، املقطع ١٩ األقدس للبهاء ، ص )٢(
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٢٣١ 

٢٣١

َوهن ُه عباس منهجه؛ إذ مل يوص بالزعامة إىل إحدى بناته األربع، بل ُ ولدَجَ َّ
  . )١("شوقي أفندي"عهد باألمر إىل زوج ابنته 

ّفلم حرمت النساء من الوالية ، مع ادعاء مساواهتن بالرجال ؟ ّ ُ ! 
ٍفهذه هي التعاليم التي نادى هبا البهـائيون، وهـي جمـرد نقـش : وبعـد  ّ ُّ

َّعىل ماء ، أو رسم يف اهلواء ، مل يعمل هبا إال يف اجلانب الذي خيدم مـصالح  ُ
 . أعداء اإلسالم 

َّلقد انقىض عىل ميالد البهائيـة أكثـر مـن : وللقارئ أن يتساءل ، فيقول 
 .. قرن من الزمان 

ُبهائيةَّفهل حققت ال  . ا من مبادئها ؟ ً شيئَّ
َّإن البهائيـــة مــا اســتطاعت : واجلــواب ً أن حتقــق هــدف«َّ ِّ ا مــن ًا واحــدُ

أهدافها؛ يف احتاد املشـرق واملغـرب، أو احتـاد األديـان، أو األجنـاس، أو 
َّأهنـا موجـة زائفـة مـن موجـات : ّوكل مـا كـشفت عنـه . زوال احلروب

َّ كل سـخائم الباطنيـة القديمـة ، وأعـادت َّاإلباحية واإلحلاد ، التي محلت ّ
ُرية مرة أخرى ـطرحها عىل البش ً َّ َّ«)٢(.  

 
                                      

، والنحلة اللقيطـة ٤٨-٤٦لبهائية للخطيب ص ، وا٧٨-٧٦البهائية للسحمراين ص :  انظر )١(
  . ٣٥٢، ٣٠٩، والبهائية إلحسان ص ١٠٤، ١٠٣-١٠٠للنمر ص 

  .  ٢١٣ املؤامرة عىل اإلسالم ألنور اجلندي ص )٢(
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٢٣٢ 

٢٣٢

  : فصل الثالثال
 العبادات عند البهائية 

ٌيعمل البهائيون بيشء من أركان اإلسـالم ورشائعـه؛ ألنـه منـسوخ  ال َّ ٍ ُّ
 . بزعمهم

ــاداهتم  ــظ أن عب َّويالح ــاء–ُ ــرقم -للبه ــن ال ــصل ع ، أو "١٩" ال تنف
 . عفاتهمضا

 :ُوتوضيح ذلك يمكن من خالل تقسيم هذا الفصل إىل مباحث 
 : املبحث األول 

 الطهارة عند البهائية
َّأن أشـري إىل أهنـم حيكمـون َّالبهائية حيسن قبل الرشوع يف بيان عبادات  ُ

ــل يشء  ــىل ك ٍع ــات-ّ ــى النجاس ــارة -حت ــالفهم – بالطه ــل أس ــام فع ك
   .-)١(ُّالبابيون

قـد  « : "األقـدس" يف كتابـه "ُالبهـاء" ذلك مـا قالـه  يفَّ البهائيةُومرجع
ّ جتلينـا عـىل مـن يف إذيف بحر الطهارة يف أول الرضوان، األشياء انغمست 

                                      
، ٣١، والبابيـة للحمـوي ص ١٠٦حقيقـة البابيـة والبهائيـة ملحـسن عبداحلميـد ص :  انظر )١(

  .  ٦٤، والنحلة اللقيطة للنمر ص ٢١٤ إلحسان ص ، والبابية١٠٣، ٩٠والبابية ليامين ص 
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٢٣٣ 

٢٣٣

هذا من فـضيل الـذي أحـاط . امئنا احلسنى، وصفاتنا العلياـاإلمكان، بأس
 . )١(» العاملني

َوال يغتسل البهائيون من اجلنابة، ويكفـي أن يغتـسل  مـنهم يف ُ الواحـدُّ
 يف الـصيف، -ا يوميـ–األسبوع مرة واحدة، ويغسل رجليـه مـرة واحـدة 

ٍاغسلوا أرجلكم كـل يـوم يف «: ُيقول البهاء .  ثالثة أيام يف الشتاءّومرة كل ّ
  . )٢(»ّالصيف، ويف الشتاء كل ثالثة أيام مرة واحدة 

. األطهـر بسم اهللا األطهر :  يذكر مخس مرات «: َّأما من مل جيد املاء، فـ 
  .)٣(»هذا ما حكم به موىل العاملني . ّثم يرشع يف العمل

 

                                      
  .  ١٨٠، النص ) ٧٥( ، املقطع ٤٧ األقدس للبهاء، ص )١(
  .٣٧٦، النص ) ١٥٢( ، املقطع ٩٠ األقدس للبهاء، ص )٢(
  . ٢٧، النص ) ١٠( ، املقطع ٨ األقدس للبهاء، ص )٣(
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٢٣٤ 

٢٣٤

 :املبحث الثاين 
 َّ الصالة عند البهائية

ِ قـد فـرض « : "ُالبهـاء"جتب عند البلوغ ، يقـول َّ البهائية َ عندُوالصالة ُ
ّعليكم الصالة والصوم من أول البلوغ، أمـرا مـن لـدى اهللا ربكـم ورب  ّ ًَّ

   .)١(»ّآبائكم األولني 
 ُ املعروفة عند املسلمني؛ فعند معارصهيم ثالثـةِ عن الصالةٌخمتلفةوهي 

ً من الصلوات، وكـل هبـائي خيتـار نوعـٍأنواع ّ  ا منهـا، حـسب اسـتعداده؛ّ
َّوتـؤدى -زوال إىل زوال؛ أي من الظهـر إىل الظهـر– فهناك صالة كربى«

ّمرة واحدة كل يوم، َّولكنها صالة مطولة تتضمن أكثر َّ َّ  من ركعة وسجدة، َّ
َّ اخلاصـة هبـذه "األقـدس"ِّويذكر فيها املصيل األدعية املوجودة يف الكتاب 

الـصبح  : َّهي ثالث مـرات يف اليـوم و؛ وهناك الصالة الوسطى. الصالة
ّوهي مرة واحدة كل يوم،  وهناك الصالة الصغرى؛ .والظهر ويف الغروب َّ

َّتؤدى يف أي وقت يف النهار؛ وهـي عبـارة  ٍ ّ عـن آيـة واحـدة مـن الكتـاب َّ
ّويسبق كل صـالة وضـوء عبـارة عـن غـسل  . ُاألقدس تتىل يف حالة قيام

 . )٢(»اليدين والوجه فقط 

                                      
  .  ٢٤، النص ) ١٠( ، املقطع ٧ األقدس للبهاء، ص )١(
  .  ١٢هـ، ص ١٤٠٦ ربيع األول ٢٥ ، ٤٤ ، العدد "املسلمون"مقال عن البهائية ، جريدة  )٢(
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٢٣٥ 

٢٣٥

ُويالحظ أن هذا التفصيل املوجود عند هبائية اليـوم، خيـالف مـا ذكـره  َّ َُّ
؛ وهـي التـي  ؛ فالبهاء ذكر الصالة الوسطى فقط"األقدس"البهاء يف كتابه 

ُ قد كتب علـيكم «: "البهاء"، ويف الغروب؛ يقول  صبح والظهرَّتؤدى يف ال
ــزوال، ويف البكــور  ــني ال ــات؛ ح ــزل اآلي ــات هللا من ــسع ركع ــصالة ت ِّال

َّوعفونا عدة أخرى أمـرا يف كتـاب اهللا، إنـه هلـو اآلمـر املقتـدر . واآلصال ًّ ُ
  . )١(»املختار 

َّلبهائية؛ ها عند اُّ ليست واجبة كل-الركعات التسعأي –والوسطى هذه 
ِقد كتب : (( فرغم قول البهاء  ّ، إال إنه ال جيب أداؤها كلها، بـل يكفـي  ))ُ َّ ّ
َّكام نص عىل ذلك عباس امللقب بـ–ٍأداء واحدة منها  َّ ؛ حـني -"عبد البهاء"ّ

:  ، أم ال ؟ فقال"األقدس"زل يف ـهل جتب الصلوات الثالثة كام ن: (( ُسئل
َّ؛ أي إذا صـىل  بة، بل تكفي منها الواحدةَّإن الصلوات الثالثة ليست بواج

َّوهكذا لو صـىل الوسـطى ال .  الصغرى فال حاجة إىل الكربى والوسطى
ّحيتاج إىل أن يصيل الكربى والصغرى  ُ(()٢( .  
َّشـهد اهللا أنه ال إله إال هو املهيمن «: ِّويكفي املصيل أن يقول يف صالته  َّ

  .  )٣(ى الصالةَّ ؛ فمن قال ذلك ، فقد أد»ُّالقيوم 

                                      
  .١٤-١٣، النصوص ) ٦( ، املقطع ٥ األقدس للبهاء، ص )١(
  . ٢٢ ص "خزينة حدود وأحكام" املندرجة يف كتاب "سؤال وجواب" رسالة )٢(
   . ٢٦ ص "كامخزينة حدود وأح" املندرجة يف كتاب "سؤال وجواب" رسالة )٣(
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٢٣٦ 

٢٣٦

عل مكان ُ عىل املسافر ، وجيزئه أن جي-ِّعنـد البهائيني–والصالة ال جتب 
ّ ولكم وهلـن يف األسـفار إذا « : "البهاء"ّكل صالة سجدة واحدة ؛ كام قال 

ّنزلتم واسرتحتم املقام اآلمن مكان كل صـالة سـجدة واحـدة، واذكـروا 
والـذي . وهبـة واإلفـضالسبحان اهللا ذي العظمـة واإلجـالل، وامل: فيها

ّإنه يكفيه باحلق. حان اهللا سب:عجز يقول  َّ، إنه هلـو الكـايف البـاقي الغفـور َّ
  . )١(»الرحيم 

 مـن كـان يف « تسقط يف حال املرض أو اهلـرم ؛ فــ-أي الصالة–وهي 
َّنفسه ضعف من املرض أو اهلرم، عفا اهللا عنه، فـضال مـن عنـده، إنـه هلـو  ً ٌ

  . )٢(»الغفور الكريم 
 قد عفـا اهللا « : "البهاء"واحلائض يسقط عنها الصوم والصالة ؛ كام قال 

ّعن النـساء حـني مـا جيـدن الـدم الـصوم والـصالة ، وهلـن أن يتوضـأن  ّ
ًويسبحن مخسا  ّ سـبحان اهللا ذي الطلعـة  : وتسعني مرة مـن زوال إىل زوالُ

َهذا ما قدر يف الكتاب إن أنتم من العاملني . واجلامل  ِّ ُ«)٣( .  
ُكتب عليكم  « : "البهاء"هم؛ لقول ليَّفهي حمرمة ع :َّأما الصالة يف مجاعة

َّقد رفع حكم اجلامعـة إال يف صـالة امليت،إنـه هلـو اآلمـر  الصالة فرادى، ُ
 . )٤(» احلكيم

                                      
  .٣٣ّ، النص ) ١٤(، املقطع ٩ األقدس للبهاء ، ص )١(
  .  ٢٤، النص ) ١٠( ، املقطع ٧ األقدس للبهاء، ص )٢(
  .  ٣٢، النص ) ١٣( ، املقطع ٩ األقدس للبهاء، ص )٣(
  . ٣١، النص ) ١٢( ، املقطع ٨ األقدس للبهاء، ص )٤(
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٢٣٧ 

٢٣٧

َّفصالة اجلنازة تصىل يف مجاعة  ُ، وعدد تكبرياهتا ست، ويقـرأ -عندهم–ُ ّ
. ًجد من حيفظ شـيئا منـه ، وإال فـال ُ إن و"األقدس"ٌقبلها يشء من كتاب 

ِّ قد نزلت يف صالة امليـت سـت تكبـريات مـن اهللا منـزل « : "البهاء"يقول  ّ
َوالذي عنده علم القراءة له أن يقرأ ما نـزل قبلهـا ، وإال عفـا اهللا . اآليات  ُ

َّعنه ، إنه هلو العزيز الغفار  َّ«()١(.  
إىل أيـن : -َّدة عند البهائيـةبعد استعراضنا هلذه العبا-ولسائل أن يسأل 

 ات ؟ وصلهذه الُّيتجه البهائيون يف 
َّكانت متحركة ؛ ألهنا  "البهاء"القبلة يف حياة : واجلواب   "البهـاء"كانت ِّ

ذلك  بـ"البهـاء"نفسه ؛ فحيث اجته يتجه أتباعه يف صـالهتم ، كـام أمـرهم 
، املقـام ُّ وإذا أردتم الصالة ، ولـوا وجـوهكم شـطري األقـدس «: قوله ب

َّاملقدس ؛ الذي جعله اهللا مطاف املأل األعىل ، ومقبل أهل مـدائن البقـاء ، 
 . ) ٢(»ومصدر األمر ملن يف األرضني والسموات 

ّوإذا مل يعلموا مكـان وجـوده ، فلهـم أن يتجهـوا حيـث شـاءوا ؛ كـام 
ما ّ يا مأل البيان اتقوا الرمحن ثم انظروا «:  بقوله "البهاء"أرشدهم إىل ذلك 

ُإنام القبلة من يظهره اهللا ؛ متى ينقلـب تنقلـب، : أنزله يف مكان آخر ؛ قال  ّ
كذلك نزل من لدن مالك القدر ، إذ أراد ذكـر هـذا املنظـر . ّإىل أن يستقر 

                                      
  . ٢٢-٢١نصوص ، ال) ٨( ، املقطع ٦ األقدس للبهاء، ص )١(
  . ١٥، النص ) ٦( ، املقطع ٥ األقدس للبهاء، ص )٢(
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٢٣٨ 

٢٣٨

ّتفكروا يا قوم وال تكونن من اهلائمني . األكرب  ُلـو تنكرونـه بـأهوائكم ، . َّ
ّ تفكروا يف هذه اآلية ثـم انـصفوا يا معرش الغافلني. ّإىل أية قبلة تتوجهون  َّ

ّباهللا ، لعل جتدون لتـايل األرسار مـن البحـر الـذي متـوج باسـمي العزيـز  ّ
 - بفلسطني"عكا"يف - ، فقد صار قربه "البهـاء"َّأمـا بعـد موت ع . )١(عاملني

 عـن "البهـاء"يقـول . َّأن يتجهـوا إىل غريهـا هلم  ، وال جيوز )٢(قبلة ألتباعه
ّ وعند غـروب شـمس احلقيقـة والتبيـان ، املقـر «: ة بعد موته مكان القبل

َّالذي قدرناه لكم ، إنه هلو العزيز العالم  ّ َّ«)٣( .  
َّأما الكعبـة املـرشفة . ِّفقربه هو قبلة البهائيني اليوم   ؛ "بيـت اهللا احلـرام"َّ

َّفليست قبلة للبهائيني، بـل شـجعوا عـىل هـدمها، وهـدم سـائر األ  مـاكن ّ
  .)٤(ةّاملقدس

ِّ؛ ألنه قبلـة البهـائيني، فـإىل  ِّل طيلة حياتهـُ مل يص"اءـالبه" ّواملالحظ أن َّ
ُثم اإلله! ؟ أين يتجه يف الصالة ّعىل حـد – ال حيتاج إىل مثل هذه الطقوس ّ

  .-)٥(زعمهم

                                      
  . ٣٣١-٣٢٩، النصوص ) ١٣٧( ، املقطع ٨٠ األقدس للبهاء، ص )١(
َّ انظر البهائية والقاديانية للسحمراين ص )٢( َّ١٠٨  .  
  . ١٦، النص ) ٦( ، املقطع ٥ األقدس للبهاء، ص )٣(
َّ انظر البهائية والقادياني)٤(   .١٠٨ة للسحمراين ص َّ
  . ١٥َّوالبهائية للحمد ص  . ١٥٨َّ انظر البهائية إلحسان ص )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

٢٣٩ 

٢٣٩

 : املبحث الثالث 
 َّالزكاة عند البهائية

َّأما الزكاة عند البهائية  ٌفهي ركن قائم: َّ  عـىل أتباعـه "البهـاء"بهـا ، أوج ٌ
هذا ما حكـم . ُ قد كتب عليكم تزكية األقوات وما دوهنا بالزكاة «: بقوله 
ِّسوف نفصل لكم نصاهبا إذا شـاء اهللا . ِّـزل اآليات يف هذا الرق املنيعَنُبه م ُ

َّوأراد، إنه يفصل ما يشاء بعلم من عنده ، إنه هلو العالم احلكيم  ٍَّ ِّ ُ«)١( .  
 حني كتابتـه هلـذا الكتـاب كـان يتعـاطى مـا يـذهب "البهاء"ّويبدو أن 

ٍبالعقل، فغفل عن تفصيله للزكاة يف موضع سابق بقوله  َّ والـذي متلـك «: ٍ
ًمائة مثقال من الذهب ، فتـسعة عـرش مثقـاال هللا فـاطر األرض والـسامء ، 

  .)٢(»َّإياكم يا قوم أن متنعوا أنفسكم عن هذا الفضل العظيم 
، تؤخذ من صايف الـربح بعـد %  ١٩تسع عرشة يف املائة   الزكاةمقدارف

َّعام كامل ، وتدفع إىل ما يسمى بـ ُ ُ ُ ، الـذي ينفقهـا عـىل نـرش "بيت العدل"ٍ
  . )٣(وخدمة دعوهتم
َّ أنه يأخذ منهم هـذا املقـدار لغايـة ؛ وهـي تطهـري "البهاء"َّوقد بني هلم 

َّ ذا بعد أن كنا غنيا عـنكم  قد أمرناكم هب«: أمواهلم ، وقربة هلم عنده؛ فقال 
                                      

  .٣٥٨-٣٥٧، النصوص ) ١٤٦( ، املقطع ٨٦ األقدس للبهاء، ص )١(
  .٢٣٤، النص ) ٩٧( ، املقطع ٥٨ األقدس للبهاء، ص )٢(
َّالبهائية والقاديانية للسحمراين ص:   انظر )٣(   .٨٩، ٨٨يطة للنمر صوالنحلة اللق. ١١٠َّ
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٢٤٠ 

٢٤٠

ُإن يف ذلك حلكم ومصالح مل حيـط . ِّوعن كل من يف السموات واألرضني  َّ
ّقل بذلك أراد تطهري أموالكم وتقـربكم . هبا علم أحد إال اهللا العامل اخلبري  ُ

َّإىل مقامات ال يدركها إال من شاء اهللا ، إنه هلو الفضال العزيز احلكيم َّ ُ «)١(. 
َّه ، أتبـع هـذا الـنص ـدار أموالـــٌد من أتباعه مقـــُ خيفي أحّوحتى ال

ِّحيذرهم فيه من اخليانة-بآخر   يا قـوم ال ختونـوا يف حقـوق «:  ، قال فيه -ُ
ُاهللا ، وال ترصفوا فيها إال بإذنه ، كذلك قيض األمر يف األلـواح ، ويف هـذا  َّ

ِّبام أمر ، ينـزل عليـه ُمن خان اهللا خيان بالعدل ، والذي عمل . اللوح املنيع  ُ
َّالربكة من سامء عطاء ربه الفياض املعطي الباذل القديم  ِّ«)٢( .  

 

                                      
  .٢٣٧-٢٣٥، النصوص ) ٩٧( ، املقطع ٥٩ األقدس للبهاء، ص )١(
  .٢٣٩-٢٣٨، النصوص ) ٩٧( ، املقطع ٥٩ األقدس للبهاء، ص )٢(
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٢٤١ 

٢٤١

 : املبحث الرابع 
 َّالصوم عند البهائية 

ٍواجب ، ويكون يف أيام معـدودات ، كـام أمـرهم َّوالصوم عند البهائية  ٌ
كتبنـا قـد : قـل يـا مـأل اإلنـشاء !  يا قلم األعـىل «:  بقوله "البهاء"بذلك 

ًعليكم الصيام أياما معدودات  َّ«)١(.   
َّوشهر الصيام عندهم يسمى شهر  قـد كتـب «: "البهـاء"، يقول"العالء"ُُ

 .)٢(» ّ، صوموا لوجه ربكم العزيز املتعال"العالء"لكم الصيام يف شهر 
َّوهذا الشهر هو آخر شهور السنة البهائية، البـالغ عـددها تـسعة عـرش  َّ

ّشهرا، وأوهلا  َّ إن عدة الـشهور تـسعة عـرش « : "البهاء"، كام قال "هيمنامل"ً َّ
ّشهرا يف كتاب اهللا ، قد زين أوهلا هبذا االسم  ِّ ُ   .)٣(» عىل العاملني "املهيمن"ً

 ؛ الـشهر "العـالء"ا ، هي أيـام شـهر ًتسعة عرش يومَّوعدد أيام الصوم 
 .  )٤(التاسع عرش ؛ آخر شهور سنتهم

                                      
  .٤٢، النص ) ١٦( ، املقطع ١١ األقدس للبهاء، ص )١(
   .  ٣٦ ص "خزينة حدود وأحكام" املندرجة يف "سؤال وجواب" رسالة )٢(
  .٢٩٩، النص ) ١٢٧( ، املقطع ٧٣قدس للبهاء، ص  األ)٣(
  .  ١٠٥َّوالبهائية للسحمراين ص  . ٢١٧َّالبهائية إلحسان ص :  انظر )٤(
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٢٤٢ 

٢٤٢

 : "البهـاء"ًات ؛ امتثاال لتوجيهات ــفعل امللهيُّويستعدون هلذا الصوم ب
َّ واجعلوا األيام الزائدة عـن الـشهور قبـل شـهر الـصيام ، إنـا جعلناهـا «

  .)١(»َّمظاهر إهلاء بني الليايل واأليام 
 من رشوق الشمس–ّيمتنع البهائيون  -"العالء"شهر –ويف هذا الشهر 

 : "البهـاء"؛ يقول )٢( اجلامعويباح هلم. ربـــ عن األكل، والش- غروهباإىل
َّ كفوا أنفسكم عن األكـل والـرشب مـن الطلـوع إىل األفـول، إيـاكم أن « ُّ ُ

ِّيمنعكم اهلوى عن هذا الفضل الذي قدر يف الكتاب  ُ«)٣(.  
احلامل، واملريض، واملـسافر، واهلـرم؛ كـام : ُويعفى من الصيام عندهم 

يـام اإلعطـاء قبـل اإلمـساك، َّ وإذا متـت أ«:  بقوله "البهاء"ّنص عىل ذلك 
 لـيس عـىل املـسافر ، .ام ـــّفليدخلن يف الصيام ، كذلك حكـم مـوىل األن

ًواملريض، واحلامل، واملرضع من حرج، عفا اهللا عنهم ، فضال من عنـده ،  ٍ
َّإنه هلو العزيز الوهاب  َّ«)٤( .  
 من الصيام؛ إذ عند التكاسـل ال جيـوز الـصيام ، ٌّيًوالكسول أيضا معف

 . ) ٥( الصالة ؛ وفق ما حكم به هباؤهموال

                                      
  .٤٣، النص ) ١٦( ، املقطع ١١ األقدس للبهاء، ص )١(
  . ١٦٦-١٦٥َّوالبهائية إلحسان ص  . ١٦َّالبهائية للحمد ص :  انظر )٢(
  . ٤٩، النص ) ١٧( املقطع  ،١٢ األقدس للبهاء، ص )٣(
  .  ٤٦-٤٥، النصوص ) ١٦( ، املقطع ١٢ األقدس للبهاء، ص )٤(
َّ، والبهائيـة إلحـسان ١٤٢النحلة اللقيطة للنمـر ص: وانظر  . ٣٧ خزينة حدود وأحكام ص)٥(

 . ١٦٦ص
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٢٤٣ 

٢٤٣

 وجعلنـا « ؛ "النـريوز"وبعد انتهاء الصيام يـأيت العيـد ، وعيـدهم هـو 
ُالنريوز عيدا لكم بعد إكامهلـا ، كـذلك أضـاءت شـمس البيـان مـن أفـق  ً

  .)١(»الكتاب من لدن مالك املبدأ واملآب 
َّخالفـة التامـة  امل-كام يف سابقتها والحقتها–واملالحظ عىل هذه العبادة 

 . للمسلمني 
 

                                      
  .٤٢، النص ) ١٦( ، املقطع ١١ األقدس للبهاء، ص )١(
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٢٤٤ 

٢٤٤

 : املبحث اخلامس 
َّاحلج عند البهائية ّ 

ّوأمـا احلـج عنـدهم فمعنـاه قـصد األمـاكن التـي تـرتبط بأصـحاب : َّ
 يف بغداد ، "البهاء"املازندراين ؛ دعوهتم؛ كالبيت الذي أقام فيه حسني عيل 

َّ ، والبيت الذي سكنه عيل حممد "عكا"ومدفنه يف   يف "البـاب"الـشريازي ؛ ّ
  . )١(شرياز ، وكذا قربه
ٌواحلج واجب   عـىل الرجـال فقـط ، دون النـسـاء ، لقـول -عنـدهم–ّ

ّ قد حكم اهللا ملن استطاع منكم حج البيت ، دون النـساء عفـا « : "البهـاء"
َّاهللا عنهن ، رمحة من عنده ، إنه هلو املعطي الوهاب  َّ ّ«)٢( .  

ّ األعامل التي يؤدوهنا يف حجهـم ، َّوختلو كتب البهائية من ذكر تفاصيل ُّ ُ
ّوكيف تؤدى ، وكذا الزمن الذي حيجون فيه َّ ُ)٣( .  

 

                                      
َّالبهائية والقادياني:  انظر )١( والنحلة اللقيطة  . ١٧َّوالبهائية للحمد ص  . ١٠٨ة للسحمراين ص َّ

  . ٣٣َّوالبهائية للحموي ص  . ١٤٢ ،٨٨للنمر ص
  .  ٧١، النص ) ٣٢( ، املقطع ١٩ األقدس للبهاء، ص )٢(
  . ١٧٠َّ انظر البهائية إلحسان إهلي ظهري ، ص )٣(
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٢٤٥ 

٢٤٥

  : فصل الرابعال
 َّاألحوال الشخصية عند البهائية

ٍمجلـة َّال مانع قبل أن نختم احلديث عن البهائية ، من إلقاء الضوء عـىل 
 : فمن ذلك . عندهم َّاألحوال الشخصية من 

 :لزوجات ّ تعدد ا–ًأوال 
َّ بالتعدد حتى زوجتني فقـط ، أمـا أكثـر مـن-ا نظري–َّالبهائية سمحت  ّ 

د كتـب اهللا علـيكم ـ قـ« : "البهـاء"ول ـ، لقـ )١(فال جيوز يف ديانتهم: ذلك 
  .)٢(»ّإياكم أن تتجاوزوا عن االثنتني . النكاح 

ُ وإنام قلت نظري ُا ؛ ألين وجدتَّ ًعباس َّ َّرصح ــُ ي"ءعبـد البهـا"ّ امللقب بـاَّ
ًبأن التعدد حرام ؛ لكونه مرشوط ّا برشط ال يمكن حتققه ؛ وهو العدالةَّّ ُ  ؛ )٣(ٍ

َّ أن الرشط الـذي «وهذا يعني .  ال حتصل البتة -ّعىل حد قوله–إذ العدالة 
َّاشرتط به الزواج الثـاين رشط ممتنـع، ويتعـذر وجـوده ، لـذلك ال جيـوز  ٌٌ ُ

ٍالزواج من اثنتني يف وقت واحد  ٍ«)٤(.  

                                      
  . ١٤١ انظر النحلة اللقيطة للنمر ص )١(
  . ١٤٦، النص ) ٦٣( ، املقطع ٣٨لبهاء، ص  األقدس ل)٢(
  . ١٨٦َّوانظر البهائية إلحسان ص  . ١٧٦ خزينة حدود وأحكام ص )٣(
  . ١٨٦َّوانظر البهائية إلحسان ص  . ١٧٧ خزينة حدود وأحكام ص )٤(
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٢٤٦ 

٢٤٦

َّ التعـدد عنـد البهائيـة  ، بـل وال أن -يف احلقيقة والواقع–ًفال جيوز إذا  ّ
  .-كام سبق قوهلم يف ذلك –ٍجيمع بني اثنتني يف وقت واحد 

ِّ حيث أتباعه عىل الزواج كي يكث"البهاء"و : َّدد البهائية ، يقـول ــروا عـُّ
هـذا مـن أمـري . َّ تزوجوا يا قوم ليظهر منكم مـن يـذكرين بـني عبـادي«

ًعليكم، اختذوه ألنفسكم معينا  ّ«)١(.  
 . ُّوهو يسمح بالتعدد ، وولده ينهى عنه 

 :  املهر -ًثانيا
ٌفواجـب عنـدهم ، وهـو مـرتبط بـالرقم : َّأما املهـر  ، وخيتلـف ) ١٩(ٌ

ّ ال حيقــق الــصهار إال «: مقــداره يف املــدن عنــه يف القــرى ؛ لقــول البهــاء 
ِّباإلمهار ؛ قد قدر لل ًمدن تسعة عرش مثقاال من الذهب اإلبريز ، وللقـرى ُ

ِّحرم عليه أن يتجاوز عـن مخـسة وتـسعني : ومن أراد الزيادة . َّمن الفضة  ُ
ًكذلك كان األمر بالعز مسطورا. ًمثقاال  ّ «)٢(.   

ًلكن األفـضل أن يقتـرص عـىل تـسعة عـرش مثقـاال   والـذي اقتنـع «: ّ
ُ إنه يغني من يشاء بأسـباب الـسموات .ٌبالدرجة األوىل خري له يف الكتاب  َّ

ًواألرض ، وكان اهللا عىل كل يشء قديرا  ٍ ِّ «)٣(. 

                                      
  .١٤٧، النص ) ٦٣( ، املقطع ٣٨ األقدس للبهاء، ص )١(
  .١٥١ النص ،) ٦٦( ، املقطع ٣٩ األقدس للبهاء، ص )٢(
  .١٥٢، النص ) ٦٦( ، املقطع ٣٩ األقدس للبهاء، ص )٣(
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٢٤٧ 

٢٤٧

 : الطالق -ًثالثا
ّفمن أراد إيقاعه منهم ، فعليه أن يصرب سنة واحدة ، لعـل : َّأما الطالق 

ٌ وإن حدث بينهام كدورة أو كـره ، لـيس لـه «: مياه املحبة تعود إىل جمارهيا  ُ ٌُ
ّأن يطلقها ، وإن . ّ وله أن يصرب سنة كاملة، لعل تسطع بينهام رائحة املحبـة ُ

ٍإنــه كــان عــىل كــل يشء . ُكملــت ومــا فاحــت ، فــال بــأس يف الطــالق  ِّ َّ                 
 .)١(  »ًحكيام

ّوعند البهائية طالق بائن ال رجعة فيه، وعندهم طالق رجعي، للرجل  ٌ ٌٌ ّ
َّأن يرجع فيه املرأة ما مل تتزوج؛ فص َّ  قـد هنـاكم »: ل ذلك هلم البهاء بقولـه ُ

ًاهللا عام عملتم بعد طلقات ثالث ، فضال من عنده لتكونوا من الشاكرين ،  َّ
ًيف لوح كان من قلم األمر مسطورا  َّوالذي طلق له االختيـار يف الرجـوع . ٍ

ــصن  ــا مل تستح ــاء ، م ــاملودة والرض ــهر ، ب ــل ش ــضاء ك ــد انق ّبع ٍ وإذا . ّ
ُل بوصل آخر ، وقيض األمر ، إال بعد أمـر مبـني َّاستحصنت حتقق الفص ٍ .

  .)٢(»ًكذلك كان األمر من مطلع اجلامل يف لوح اجلالل باإلجالل مرقوما 
 

                                      
  .١٥٧، النص ) ٦٨( ، املقطع ٤١ األقدس للبهاء، ص )١(
  .١٥٩-١٥٨، النصوص ) ٦٨( ، املقطع ٤٢ األقدس للبهاء، ص )٢(
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٢٤٨ 

٢٤٨

 : حكم نكاح املحارم -ًرابعا
َّفالبهائية أباحته، ومل حتـرم مـنهن إال أزواج اآلبـاء : َّأما نكاح املحارم  ّ َِّّ ؛ ُ

ِّ قد حرمت عليك« : "البهاء"لقول   .  )١(»م أزواج آبائكم ُ
ّوما عداهن من املحارم ، فال بأس بنكاحهن ؛ ّ 

َّفهذا عباس، امللقب بـ  ال حيرم نكاح األقارب مـا «:  يقول "عبد البهاء"َّ
ّدام البهائيون قلة وضعفاء ٍوملا تتقوى البهائيـة، وتـزداد نفوسـها، عندئـذ . ُّ َّ ّ َّ

  . )٢(» يندر وقوع الزواج بني األقارب
ّ البهائي من شاء من حمارمه، فال إثم عليـه يف ذلـك ، وال وزر ؛ فلينكح

 .  ؛ خليفة إهله سمح له بذلك "عبد البهاء"َّألن 
 : عقوبة الزنا -ًخامسا

َّذهب ، تسلم لبيـت من ال تسـعة مثاقيل -عندهم–فعقوبته : َّأما الزنـا  ُ
  . "عكا"العدل يف 
ٍ قد حكم اهللا لكـل زان و« : "البهاء"يقول  ّزانيـة ديـة مـسلمة إىل بيـت ّ

ُوإن عـادا مـرة أخـرى عـودوا . العدل ، وهي تسعة مثاقيل مـن الـذهب  َّ

                                      
  .٢٦٠، النص ) ١٠٧( ، املقطع ٦٤ األقدس للبهاء، ص )١(
النحلة اللقيطة للنمر : وانظر. ١٨٦نة حدود وأحكام ص، وخزي٣/٣٧٠ مكاتيب عبد البهاء )٢(

  . ١٨٤َّوالبهائية إلحسان ص. ١٨َّوالبهائية للحمد ص. ١٤١ص
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٢٤٩ 

٢٤٩

ويف األخـرى . هذا ما حكم بـه مالـك األسـامء يف األوىل . بضعف اجلزاء 
ٌقدر هلام عذاب مهني َّ)٢(» )١(  .  

 . إن زنى بامرأة دون رضاها  ، لزاين ا عقوبة هذهو
عبـد "ّري املحصن فقط ، كام نـص عـىل ذلـك  عقوبة تلزم الزاين غيوه
َّ وهذا احلكم يتعلق بـالزاين غـري املحـصن، والزانيـة غـري «:  بقوله "البهاء

َّفال حكم عليهام ، إال أن حيكـم علـيهام : َّأما املحصن واملحصنة . املحصنة 
  . )٣(»بيت العدل 

ّن البهـاء لكـ. َّفقد سمحت به رشيعـة البابيـة : َّأما الزنا برضا الطرفني 
ّخيش من حدوث ضـغينة بـني أتباعـه؛ فعلـق عـدم إيقـاع العقوبـة بـإذن 

ِّ إنه قد حدد يف «: يقول. األبوين َّإنا لـمــا أردنـا .  برضاء الطرفني "البيان"َُّ َّ
ّاملحبة والوداد واحتاد العباد  ّلذا علقناه بإذن األبوين بعـدمها ؛ لـئال تقـع : ّ

ُفيه مـآرب أخـرى ، وكـذلك كـان األمـر بينهم الضغينة والبغضاء ، ولنا 
  .)٤(» مقضيا 

                                      
 ، وإال فالبهائية ال يؤمنون بالقيامـة كـام يـؤمن هبـا -ّكام مر– وهذه العقوبة تكون يف التناسخ )١(

 .املسلمون
 . ١٢١، النص ) ٤٩( ، املقطع ٣١ األقدس للبهاء، ص )٢(
 . ١٤١النحلـة اللقيطـة للنمـر ص : وانظــر  . ٣٠١ خزينة حدود وأحكـام للخـاوري ص )٣(

  . ١٨٨ ، ١٨٤َّوالبهائية إلحسان ص 
  .١٥٠، النص ) ٦٥( ، املقطع ٣٩ األقدس للبهاء، ص )٤(
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٢٥٠ 

٢٥٠

ُوال ريب أن من املآرب األخرى  ُفرض عقوبات مالية ، يمأل هبا بيـت : ّ َّ َ
ّالعدل البهائي ، ومن ثم يصب يف جيب زعامئهم وكبارهم  ّ ّ . 

 : حكم عمل قوم لوط ؛ -ًسادسا
َّهنـم ُويفهـم مـن سـكوهتم أ. فقـد سـكتوا عنـه : ؛ َّأما عمل قوم لوط 

 . ُجييزونه 
من خالل كالم هبـائهم منه ، وأدع للقـارئ الكريم احلكم عىل موقفهم 

ِّ قد حرمت عليكم أزواج آبـائكم «: الذي يقول  َّإنـا نـستحيي أن نـذكر . ُ
  .)١(»حكم الغلامن 

ــارد ، مــع تفوهــه  ــه الب  -يف مواضــع متفرقــة–ّوال أدري ســبب حيائ
 . ّكان يرى حل ذلك وجوازه  هلا اجلبني ، إال إن يبعبارات يند

 َّموقف علامء املسلمني من البهائية 
وأختم هذه الدراسة ببيـان موقـف علـامء املـسلمني مـن هـذه النحلـة 

 : َّالضالة ، فأقول 
َّمل يقف علامء املسلمني موقـف املتفـرج، بـل نظـروا يف أفكـار البهائيـة  ِّ

فأصـدروا . قـة وعقائدها ، فوجدوها تنضح بـالكفر ، واإلحلـاد ، والزند
ِّفتاواهم التي حتذر من هذه الفرقة ، وتكفر معتنقيها  ُِّ  : ومن ذلك . ُ

                                      
  .٢٦٠، النص ) ١٠٧( ، املقطع ٦٤ األقدس للبهاء، ص )١(
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٢٥١ 

٢٥١

ٍ جمموعة من الفتاوى صدرت عن عدد مـن علـامء مـرص حيكمـون -١
وذلـك بعـدما . َّفيها بكفر وارتداد مـن ينتـسب إىل هـذه الفرقـة الـضالة 

  . )١(َّوفدت البهائية إىل مرص
ّهـر، القـايض بمـروق وردة مـن يعتنـق  قرار جلنـة الفتـوى يف األز-٢

ُمذهب البهائية؛ الشتامله عىل عقائد ختالف اإلسالم َّ)٢(.  
َّيف مكـة  قرار املجمع الفقهي اإلسـالمي برابطـة العـامل اإلسـالمي -٣

َّهـ، القايض بكفر البابية ١٣٩٨ شعبان عام ١٧-١٠املنعقد من و، ّاملكرمة
 والداعي إىل مقـاومتهام بـشتى ،مَّوالبهائية، وخروجهام عن رشيعة اإلسال

 .  )٣(الوسائل
َّوهكذا عرفنا من خالل دراستنا للبهائية أصـل هـذه النحلـة الـضالة ،  َ َّ
ِّونــشأهتا، ومؤســسها ، وكيــف نمــت وترعرعــت، وكيــف عمــل أعــداء 

 . اإلسالم عىل مساعدهتا، وأخطر معتقداهتا
 . واتضح لنا يف النهاية موقف اإلسالم منهام 

                                      
  .١٢٧َّالبهائية للسحمراين ص و. ١٧١-١٦٧ انظر النحلة اللقيطة للنمر ص)١(
 .  ١٣١-١٣٠َّوالبهائية للسحمراين ص.١٣، ص٤٥، العدد "املسلمون" انظرجريدة )٢(
  .  ٣١-٢٧َّ انظر البهائية للحمد ص )٣(
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٢٥٢ 

٢٥٢

ُ مـن الفـرق التـي جيـب أن حتمـى -َّكسائر فرق الباطنية–قة وهذه الفر
َّالبالد منها ، وينبه العباد إىل خطرها  نسأل اهللا أن حيفظ بالد املسلمني من . ُ
 . َّكل سوء ومكروه ، إنه سميع جميب 
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٢٥٣ 

٢٥٣

 اخلامتة 
 ّوفيها أهم النتائج

لرمحـة ّاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والـسالم عـىل ا
املهداة، وعىل اآلل واألصحاب والتابعني ، ومن تـبعهم بإحـسان إىل يـوم 

ٌفهذه جمموعة من النتائج التي جالت يف خاطري أثناء كتابة : الدين ، وبعد 
 :هذا البحث ، أوجزها فيام يأيت 

ُ إن فرقة البهائية واحدة من فرق الباطنيـة ، وهـي متاثـل اجلميـع يف -١ ََّّ َّ
 . يات واملسلك األهداف والغا

َّ التوحيد عند اإلسامعيلية يعني النفي املطلق لألسامء والصفات عن -٢
 -اللـوح– ، وإطالق هذه األسامء والصفات عـىل العقـل الكـيل ألاهللا 

َّوقد أخذت البهائيـة . ّ عىل حد مزاعمهم الفاسدة -القلم–َّوالنفس الكلية 
 . هبذا املعتقد ، وعملت به 

ً عنـد اإلسـامعيلية تعنـي أن هنـاك حـدودا "ملمثـولاملثل وا" نظرية -٣ َّّ
َّروحانية يف الـسامء ، يامثلهـا عـىل األرض حـدود جـسامنية  فاحلـدود يف . ّ

. السامء هي العقل والنفس الكليتـان اللتـان حتمـالن أسـامء اهللا وصـفاته 
واحلدود يف األرض هم األئمة الـذين يامثلـون احلـدود الـساموية يف محـل 

َّوقد طبقت البهائية هذا املعتقد عىل . صفاته أسامء اهللا و  ؛ فزعمـت "البهاء"َّ
ُ احتجب به ، وأنه مظهر اهللا الذي حيمل أسامءه وصفاته -تعاىل–َّأن اهللا  َّ. 
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٢٥٤ 

٢٥٤

َّ فرقة البهائية كفرق الباطنية -٤ ّ تنكـر أن تكـون النبـوة قـد -مجيعهـا–َّ ُ
ّختمت بنبوة حممد ُ r . 

َّ تزعم أن الرشيعة اإلسالمية -مجيعها–ّنية َّ فرقة البهائية كفرق الباط-٥ ّ
 .ُقد نسخت 

ّ فرقة البهائية كفرق الباطنية -٦ ِّ تشكك يف القـرآن الكـريم ، -مجيعها–َّ ُ
ًوتزعم أن هلا كتبا ناسخة أفضل منه  ّ . 

، كـان أصـحاهبا يف أول -مجيعهـا–َّ فرقة البهائيـة كفـرق الباطنيـة -٧
ّ أحضان الرافضة ، ثم انشقوا عنهم ، ّأمرهم عىل مذهب الرفض ، تربوا يف

وزادوا عىل معتقداهتم الفاسدة معتقدات كثرية غالية، وينطبق عليهم قول 
  . » ظاهرهم الرفض ، وباطنهم الكفر املحض «: الغزايل
ً تؤله البرش وتصريهم أربابـا -مجيعها–َّ فرقة البهائية كفرق الباطنية -٨ ّ ُ ِّ

  . U من صفات اهللا ُومعبودات ، وتسبغ عليهم الكثري
 ال تـؤمن باملعـاد وحـرش -مجيعهـا–َّ فرقة البهائية كفـرق الباطنيـة -٩

األجساد، وال بعذاب القرب ونعيمـه ، وال اجلنـة والنـار ، وال غريهـا مـن 
ًبل مفاهيمهم التي أتوا هبا تغاير متامـا . أمور اآلخرة كام يؤمن هبا املسلمون ُ
  . تلك املفاهيم التي جاء هبا اإلسالم

َّ فرقة البهائية كفرق الباطنية -١٠  غرضـهم مـن إقامـة هـذا -مجيعها–َّ
 . هدم اإلسالم وإبطال الرشيعة بأرسها ، ونفي الصانع : املذهب
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٢٥٥ 

٢٥٥

َّ فرقة البهائية كفرق الباطنية -١١ َّ شككوا النـاس يف ظـواهر -مجيعها–َّ
ًالتنـزيل ، وقدموا للعقيدة مفهومـا مغـايرا ملفهـوم التوحيـد اإل ُ ً سـالمي ، ّ

َّودعوا إىل إسقاط التكاليف الرشعية والفروض الدينيـة التـي أوجبهـا اهللا  َّ
U  عىل عباده . 

َّ رضر البهائية ومجيع فرق الباطنية عىل اإلسالم واملسلمني أعظـم -١٢ َّ
 . من رضر اليهود والنصارى واملجوس وسائر أعداء الدين 
َنسأل اهللا أن يقي املسلمني رشور أعدائهم بم  ..ِّنه وكرمه َ

 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

٢٥٦ 

٢٥٦

 فهرس املصادر
  ."اإلسامعييل"ألمحد بن إبراهيم النيسابوري :  إثبات اإلمامة -)١( 

ط دار األندلس للطباعة والنرش والتوزيع ، . حتقيق مصطفى غالب 
 .م ١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ١لبنان ، ط-بريوت

لسجستاين يب يعقوب إسحاق بن أمحد األ:  إثبات النبوات -)٢(
 ، ٢ دار املرشق ، بريوت ، ط.عارف تامر : حتقيق . "اإلسامعييل"

 . م١٩٨٢
حممد . د: َّنقله إىل العربية وعلق عليه . جلولد زهير : أجناس -)٣(

نرش . ّعيل حسني عبدالقادر، وعبدالعزيز عبداحلق . يوسف موسى، ود
 ) .ت. د (دار الكتب احلديثة ، مرص ، 

االستعامر -االسترشاق- لتبشريا:  أجنحة املكر الثالثة وخوافيها -)٤(
دار . لعبدالرمحن بن حسن حبنكة امليداين  : "دراسة وحتليل وتوجيه"

 . م ١٩٩٤- هـ١٤١٤ ، ٧ط. القلم ، دمشق 
لسعد الدين :  احذروا األساليب احلديثة يف مواجهة اإلسالم -)٥(

اإلمارات ،، ومكتبة التابعني ، القاهرة، - مكتبة الصحابة، الشارقة. صالح
 . م ١٩٩٨ -هـ١٤١٩ ، ١ط

ّاهلندوسية، اجلينية، البوذية" أديان اهلند الكربى -)٦( . ألمحد شلبي : "ّ
 .م ١٩٨٦: ٨مكتبة النهضة املرصية، القاهرة ، ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

٢٥٧ 

٢٥٧

 من .لعبدالقادر شيبة احلمد:  األديان والفرق واملذاهب املعارصة-)٧(
 .مطبوعات اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

 نرش دار الكشاف، .عارف تامر : حتقيق . َّائل إسامعيلية  أربع رس-)٨(
دار مكتبة احلياة ، بريوت ، : وطبعة أخرى . م ١٩٥٣ ، ١بريوت ، ط

 . م ١٩٧٨
ط دار  . لزخمرشييب القاسم حممود بن عمر األ:  أساس البالغة -)٩(

 .م ١٩٨٩-هـ١٤٠٩الفكر ، بريوت ، 
حتقيق عارف . "سامعييلاإل"للقايض النعامن :  أساس التأويل - )١٠(
 .م ١٩٦٠دار الثقافة، بريوت، . تامر
  ."اإلسامعييل"ألمحد محيد الدين الكرماين :  أسبوع دور السرت- )١١(

 نرش دار .عارف تامر: حتقيق . مطبوع ضمن أربع رسائل إسامعيلية 
دار مكتبة احلياة ، : وطبعة أخرى . م ١٩٥٣ ، ١الكشاف، بريوت، ط

 .م ١٩٧٨بريوت ، 
 مطبعة مصطفى البايب .ملصطفى الشكعة:  إسالم بال مذاهب- )١٢(

 . هـ ١٣٩٦ ، ٥احللبي ، مرص ، ط
دار . ألسعد السحمراين:  اإلسالم بني املذاهب واألديان- )١٣(

 . هـ ١٤٠٦، ١النفائس، بريوت، ط
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٢٥٨ 

٢٥٨

دار الكتاب . ألنور اجلندي : ّ اإلسالم والدعوات اهلدامة - )١٤(
 . م ١٩٨٢اللبناين ، بريوت ، 

إدارة . إلحسان إهلي ظهري: تاريخ وعقائد : ّ اإلسامعيلية - )١٥(
 .م ١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ، ١ط.  باكستان- ترمجان السنة، الهور

َّاملظاهر الدينية -املعتقدات- األصول:  اإلسامعيلية املعارصة- )١٦(
 .م ١٩٩٤-هـ١٤١٤ ، ١، ط) ن.د. (ملحمد ابن أمحد اجلوير: َّواالجتامعية

لسليامن عبداهللا :  نقد -  حتليل-دراسة: اإلسامعيلية  أصول - )١٧(
 .م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١دار الفضيلة ، الرياض ، ط. السلومي 

لربنارد لويس :  أصول اإلسامعيلية والفاطمية والقرمطية - )١٨(
 .م ١٩٨٠ ، ١ دار احلداثة ، ط. "مسترشق فرنيس"

مد بن فخر الدين حمل:   اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني- )١٩(
ط دار الكتاب العريب، . تعليق حممد املعتصم باهللا البغدادي . لرازيعمر ا

 . م١٩٨٦- هـ١٤٠٧، ١ط
. ط دار العلم للماليني ، بريوت ـ لبنان . للزركيل:  األعالم - )٢٠(

 . م ١٩٨٤ ، ٦ط
لسجستاين يب يعقوب إسحاق بن أمحد األ:  االفتخار - )٢١(

 .م ١٩٨٠ بريوت ، . طبع مستقال وحده ."اإلسامعييل"
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٢٥٩ 

٢٥٩

 .ّليحيى بن محزة العلوي : َّ اإلفحام ألفئدة الباطنية الطغام - )٢٢(
 . منشأة املعارف باالسكندرية . حتقيق فيصل عون ، وعيل سامي النشار 

مطبعة البيان ،  . "البهاء"لعيل بن حسني املازندراين :  االقتدار - )٢٣(
 .هـ ١٣٥٢بريوت ، 

) ن. د (مطبوع  . "البهاء"سني املازندراين لعيل بن ح:  األقدس - )٢٤(
 .  عىل اإلنرتنت "َّالبهائية"ويوجد نسخة منه عىل موقع ) . ت. د (، 

. "اإلسامعييل"ملصطفى غالب :  اإلمامة وقائم القيامة - )٢٥(
 .م ١٩٨١ ، ١لبنان ، ط-منشورات دار ومكتبة اهلالل ، بريوت

ِّعرب وطبع  . "البهاء"ين لعيل بن حسني املازندرا: ن ـ اإليقا) ٢٦( ُ
ِّبإجازة من املحفل الروحاين للبهائيني بالقطر املرصي ، بريوت ، مطبعة 

 .م ١٩٣٤- هـ١٣٥٢البيان ، سنة 
لعبدالكريم :  اإلنسان الكامل يف معرفة األواخر واألوائل - )٢٧(

 ) . ت. د ( ، ٤مرص، ط- ط مطبعة البايب احللبي ، القاهرة. اجلييل 
إدارة ترمجــان . إلحــسان إهلـي ظهـري: عـرض ونقـد : ة َّ البابيـ-)٢٨(

 . م ١٩٨١-هـ١٤٠١ ، ٣باكستان ، ط-السنة، الهور
مكتبة الرسوات ، الرياض ، . لعبداهللا صالح احلموي: َّ البابية - )٢٩(

 . م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ ، ١ط
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٢٦٠ 

٢٦٠

دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، . ملحمد عبده يامين: َّ البابية - )٣٠(
 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦، ١ط

َّ البابية والبهائية - )٣١( ط مطبعة العرفان ، . لعبدالرزاق احلسني : َّ
 .م ١٩٦٢-هـ١٣٨١ ، ٢لبنان ، ط-صيدا

طبع  . "البهائي"للخاوري :  بدائع اآلثار يف أسفار موىل الديار - )٣٢(
 .ِّبإجازة املحفل الروحاين للبهائيني

عباس بن منصور ل :  الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان- )٣٣(
 ١ حتقيق الدكتور بسام العموش ط مكتبة املنار ، األردن ، ط.لسكسكي ا

 . م ١٩٨٨- هـ١٤٠٨، 
إدارة ترمجان . إلحسان إهلي ظهري : نقد وحتلييل : َّ البهائية - )٣٤(

 . م ١٩٨٣-هـ١٤٠٤ ، ٣ باكستان ، ط-السنة ، الهور
بة الرسوات، الرياض، مكت. لعبداهللا صالح احلموي: َّ البهائية - )٣٥(

 .م ١٩٨٣ - هـ١٤٠٣، ١ط
املكتب اإلسالمي، بريوت، . ملحب الدين اخلطيب : َّ البهائية - )٣٦(

 . م ١٩٨٣ - هـ١٤٠٢، ٦ط
دار القاسم للنرش، الرياض، . ملحمد إبراهيم احلمد: َّ البهائية - )٣٧(

 .  م ١٩٩٦ - هـ١٤١٧، ١ط
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٢٦١ 

٢٦١

يدة الرشق من إصدارات جر: "رأس األفعى"َّ البهائية - )٣٨(
 .األوسط

َّ البهائية والقاديانية - )٣٩( دار النفائس ، . ألسعد السحمراين : َّ
 .م ١٩٨٩ -هـ١٤١٠ ، ٢بريوت ، ط

ُترجم  . "أسلمنت"َّلداعية البهائية :  هباء اهللا والعرص اجلديد - )٤٠(
ِّبإذن وإجازة املحفل الروحاين املركزي للبهائيني بالقطر املرصي ، مرص ، 

  . )ت. د (
  . "الباب"ّلعيل بن حممد الشريازي :  البيان - )٤١(
منقول من كتاب قواعد آل "َّ بيان مذهب الباطنية وبطالنه - )٤٢(
نرش . رشوطامن-ر:  عني بتصحيحه.لديلميحمد بن احلسن امل: "حممد

 . م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ٢باكستان، ط-إدارة ترمجان السنة، الهور
لعيل بن حممد الوليد :  تاج العقائد ومعدن الفوائد- )٤٣(

مؤسسة عز الدين للطباعة والنرش .  حتقيق عارف تامر ."اإلسامعييل"
 . م  ١٩٨٢-هـ١٤٠٣، ٢لبنان ، ط- والتوزيع ، بريوت

  ."اإلسامعييل"ملصطفى غالب :  تاريخ الدعوة اإلسامعيلية - )٤٤(
 . م ١٩٧٩، ٣لبنان ، ط-نرش دار األندلس ، بريوت

 مكتبة النهضة ، .حلسن إبراهيم حسن: فاطمية تاريخ الدولة ال- )٤٥(
 .م ١٩٦٤، ٣م ،، ط١٩٥٨، ٢ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

٢٦٢ 

٢٦٢

 حتقيق ."اإلسامعييل"للقايض النعامن املغريب :  تأويل الدعائم- )٤٦(
 .دار املعارف، مرص. آصف عيل فيض

: ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني  التبصري يف الدين - )٤٧(
ط عامل الكتب ، .  كامل يوسف احلوت  حتقيق.سفرايني اليب املظفر األ

 . م ١٩٨٣-هـ١٤٠٣ ، ١بريوت ، ط
أليب :  حتقيق ما للهند من مقولة ، مقبولة يف العقل أو مرذولة - )٤٨(

 ، ٢ط عامل الكتب ، بريوت ، ط. الرحيان حممد بن أمحد البريوين 
 . م ١٩٨٣-هـ١٤٠٣

هبامش كتاب املستدرك . (للذهبي:  تلخيص املستدرك- )٤٩(
  .سوريا-نرش مكتب املطبوعات اإلسالمية ، حلب). لحاكمل

مطبعة البايب ، حتقيق أحـمد حممد شاكر .  جامع الرتمذي- )٥٠(
 .م ١٩٧٧، ٢احللبي بمرص ، ط

ملحمود أيب الفيض : ّ مجهرة األولياء وأعالم أهل التصوف - )٥١(
- هـ١٣٨٧ ، ١َّمطبعة املدين ، العباسية، القاهرة ، ط. املنويف احلسيني 

 .م ١٩٦٧
  ."اإلسامعييل"ملصطفى غالب : َّ احلركات الباطنية يف اإلسالم - )٥٢(

 . دار الكاتب العريب ، بريوت 
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٢٦٣ 

٢٦٣

عقائدها وحكم : َّ احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي- )٥٣(
األردن،،عامل - َّمكتبة األقىص، عامن. ملحمد أمحد اخلطيب : اإلسالم فيها

 . م ١٩٨٤-هـ١،١٤٠٤طَّالسعودية،-الكتب،الرياض
َّ حقيقة البابية والبهائية - )٥٤(  . ملحسن عبداحلميد : َّ
دار القبلة للثقافة . ملحمد عبده يامين: ِّ حوار مع البهائيني- )٥٥(

 .هـ ١٤٠٦، ١اإلسالمية، جدة، ط
مؤسسة مطبوعايت . لبطرس البستاين:  دائرة املعارف - )٥٦(

 . إسامعيليان، طهران 
لعبداهللا :  الفرق واملذاهب القديمة املعارصة  دراسات يف- )٥٧(

 .م ١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ، ١ ط دار احلقيقة، بريوت ، ط.األمني
. لعرفان عبداحلميد : ّ دراسات يف الفرق والعقائد اإلسالمية - )٥٨(

 .م ١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ، ١ط مؤسسة الرسالة ، ط
ة ، الشيعة ، النصريية ، الباطنية ، الصوفي" دراسات يف الفرق - )٥٩(

 ، ٢ نرش مكتبة املعارف ، الرياض ، ط.لصابر طعيمة :  "اخلوارج
 . م ١٩٨٣-هـ١٤٠٤

شمس الدين بن أمحد ل:  الدستور ودعوة املؤمنني للحضور- )٦٠(
نرشت ضمن أربع رسائل إسامعيلية ، حتقيق عارف  "اإلسامعييل"لطيبي ا

 . ١نرش دار الكشاف ، بريوت ، ط. تامر 
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٢٦٤ 

٢٦٤

 للقايض النعامن بن حممد املغريب : دعائم اإلسالم - )٦١(
 .دار املعارف، القاهرة . "اإلسامعييل"

ّ دفاع عن العقيدة والرشيعة ضد مطاعن املسترشقني، للشيخ - )٦٢(
نرش دار الكتب احلديثة ، . طبع مطبعة حسان ، القاهرة . حممد الغزايل
 .م ١٩٧٥-هـ١٣٩٥ ، ٤القاهرة ، ط

. ملحي الدين ابن عريب : شواق  ذخائر األعالق رشح ترمجان ال- )٦٣(
 .ط دار الكتاب العريب ، بريوت 

 الكرماين بن عبداهللاأمحد ميد الدين حل:  راحة العقل - )٦٤(
 نرش دار األندلس، .مصطفى غالب: وتقديم حتقيق  . "اإلسامعييل"

 . م ١٩٦٧ ، ١بريوت ، ط
- هـ١٣٨٨، ١ط. محص ـ سوريا : النارش .  سنن أيب داود - )٦٥(

 .حتقيق عزت عبيد الدعاس  . م١٩٦٩
 .تصوير دار الفكر ، بريوت . للبيهقي :  السنن الكربى - )٦٦(
ط عيسى البايب  .حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي .  سنن ابن ماجه - )٦٧(

 . احللبي ، القاهرة ـ مرص 
نرش مكتب املطبوعات اإلسالمية ، حلب ـ .  سنن النسائي - )٦٨(

م ط أوىل ١٩٣٠-هـ١٣٤٨ة ، سنة  املرصي١سوريا ، مصورة عن ط
 .مفهرسة 
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٢٦٥ 

٢٦٥

ط املكتب  .ختريج الشيخ األلباين . البن أيب عاصم :  السنة - )٦٩(
 .هـ ١٤٠٠ ، ١ط. اإلسالمي 

لعبداملنعم النمر :  "تاريخ ووثائق" الدروز – املهدي – الشيعة - )٧٠(
 . هـ ١٤٠٨ ، ٣ ط.

 حتقيق. م ١٩٨٢- هـ١٤٠٢ ، ٢ط. للجوهري :  الصحاح - )٧١(
 .أمحد عبدالغفور عطار 

 ٢ط. تصوير عامل الكتب ، بريوت ـ لبنان .  صحيح البخاري - )٧٢(
 .مصورة عن الطبعة املرصية املنريية . م ١٩٨٢-هـ١٤٠٢

ط دار إحياء  .حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي .  صحيح مسلم - )٧٣(
 . الرتاث العريب 

ملحمد كامل : ئدها ، تارخيها ، نظمها ، عقاَّ طائفة اإلسامعيلية - )٧٤(
 .م ١٩٥٩ ، ١ ط مكتبة النهضة املرصية ، القاهرة ، ط.حسني 

 دار املعارف، القاهرة ، .ملحمد كامل حسني:  طائفة الدروز - )٧٥(
 . م ١٩٦٨ ، ٢ط

 البن عبد اهلادي :  العقود الدرية - )٧٦(
مكتبة . ملحمد أمحد اخلطيب : عرض ونقد :  عقيدة الدروز - )٧٧(

 . م ١٩٨٠-هـ ١٤٠٠ ، ١األردن ، ط-ناألقىص ، عام
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٢٦٦ 

٢٦٦

مسترشق هيودي "جلولد زهير :  العقيدة والرشيعة يف اإلسالم - )٧٨(
. د ( ، ٢دار الكتب احلديثة ، مرص ،، مكتبة املثنى ، بغداد ، ط . "نمساوي

 ) . ت
ّ ابن الفارض واحلب اإلهلي - )٧٩( ّ. 
املطبعة  . أليب حممد احلسن بن موسى النوبختي: ـ فرق الشيعة) ٨٠(

 .حممد صادق آل بحر العلوم: علق عليه. احليدرية، النجف ـ العراق 
حتقيق . لبغدادي عبدالقاهر بن طاهر ال:  الفرق بني الفرق - )٨١(

 ) . ت. د (ط دار املعرفة ، بريوت ، . حممد حميي الدين عبداحلميد 
 :وبيان موقف اإلسالم منها إلسالم إىل ا فرق معارصة تنتسب - )٨٢(

-هـ١٤١٤ ، ١ ط مكتبة لينه ، دمنهور ، ط.عيل عواجي بن لغالب 
 .م ١٩٩٣

يب حممد عيل بن أمحد بن أل:  الفصل يف امللل واألهواء والنحل - )٨٣(
 . هـ ١٣٩٥ ، ٢دار املعرفة ، بريوت ، ط . ابن حزمسعيد ؛ 

ط . أبو العال عفيفي : تعليق . البن عريب :  فصوص احلكم - )٨٤(
 .م ١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ٢لبنان ، ط-عريب ، بريوتدار الكتاب ال

َّاهلندوسية والبوذية واجلينية والسيخية ، " فصول يف أديان اهلند - )٨٥(
نرش دار البخاري، . ملحمد ضياء الرمحن األعظمي : "ّوعالقة التصوف هبا

 .م ١٩٩٧-هـ١٤١٧ ، ١املدينة املنورة ، بريدة ، ط
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٢٦٧ 

٢٦٧

:  حققه وقدم له .زايل أليب حامد الغ:  فضائح الباطنية - )٨٦(
. د . (حويل - َّط مؤسسة دار الكتب الثقافية ، الكويت. عبدالرمحن بدوي 

 ) .ت
منشورات عامل الكتب ، . للفريوزابادي : ـ القاموس املحيط ) ٨٧(

 .بريوت ـ لبنان 
 . بن اجلوزيامل الدين أيب الفرج عبدالرمحن جل:  القرامطة - )٨٨(

 ، ٦املكتب اإلسالمي ، بريوت ، طحتقيق حممد لطفي الصباغ ، 
 .م  ١٩٨٤-هـ١٤٠٤

 ضمن أربع  ."اإلسامعييل"لعامر البرصي : َّ القصيدة التائية - )٨٩(
، ١ نرش دار الكشاف، بريوت، ط.عارف تامر : حتقيق . رسائل إسامعيلية 

 . م ١٩٧٨دار مكتبة احلياة ، بريوت ، : وطبعة أخرى . م١٩٥٣
وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان ة َّ كشف أرسار الباطني- )٩٠(

مكتبة ابن . اليامينبن أيب الفضائل احلامدي املحمد بن مالك : اعتقادهم 
 ).ت. د (سينا، القاهرة، 

 حتقيق . "اإلسامعييل"حلامدي براهيم بن احلسني اإل:  كنز الولد - )٩١(
 .م١٩٧١املعهد األملاين لألبحاث الرشقية، بريوت، . مصطفى غالب

ط دار صادر ، بريوت ـ . البن منظور األفريقي : ـ لسان العرب ) ٩٢(
 .هـ ١٣٨٨لبنان ، 
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٢٦٨ 

٢٦٨

جـمع وترتيب . ـ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٩٣(
 .عبدالرمحن بن حممد بن قاسم احلنبيل 

 دار العلم ، .لعبد الرمحن بدوي : ِّ مذاهب اإلسالميني - )٩٤(
 . م ١٩٧١ ، ١لبنان ، ط-بريوت

. لعبدالرمحن عمرية :  املذاهب املعارصة وموقف اإلسالم منها - )٩٥(
 . م ١٩٨٥- هـ١٤٠٥ ، ٣ط دار اجليل ، بريوت ، ط

نرش مكتب .للحاكم النيسابوري: ـ املستدرك عىل الصحيحني) ٩٦(
 .سوريا-املطبوعات اإلسالمية، حلب

هـ ١٣١٣ط احللبي ، القاهرة ، . ـ مسند اإلمام أمحد بن حنبل) ٩٧(
 .نرش دار صادر ، بريوت ـ لبنان

-١٣٦٥ط املعارف ، القاهرة ، . ـ مسند اإلمام أمحد بن حنبل ) ٩٨(
 .حتقيق األستاذ أمحد شاكر . م ١٩٥٥- ١٩٤٦هـ ، ١٣٧٤

ليحيى بن : ـ مشكاة األنوار اهلادمة لقواعد الباطنية األرشار ) ٩٩(
-هـ١٤٠٣ ٣، طط الدار اليمنية للنرش والتوزيع ، اليمن . محزة العلوي 

 .م ١٩٨٣
بن عبداهللا أمحد ميد الدين حل : ح يف إثبات اإلمامةي املصاب-)١٠٠(

  .١ حتقيق مصطفى غالب ، ط ."اإلسامعييل"الكرماين 
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٢٦٩ 

٢٦٩

بن نرص؛ لشهاب الدين :  مطالع الشموس يف معرفة النفوس -)١٠١(
 نرشت ضمن أربع رسائل إسامعيلية ، حتقيق  ."اإلسامعييل"أيب فراس 

 . ١نرش دار الكشاف ، بريوت ، ط. تامر عارف 
رتبه .  املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي الرشيف -)١٠٢(

م ، ١٩٣٦ط . ي ونستك .أ.ونرشه د. ونظمه لفيف من املسترشقني
 .مكتبة بريل يف مدينة لندن 

طبع مطابع دار . ملجموعة من األساتذة : املعجم الوسيط  -)١٠٣(
 .م ١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢مرص ، املعارف ، القاهرة ـ 

 . ملحمد مهدي خان :  مفتاح باب األبواب -)١٠٤(
أليب احلسن :  مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني-)١٠٥(

نرش مكتبة النهضة  .حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد. األشعري
 . م١٩٦٩-هـ١٣٨٩، ٢ط. املرصية

حممد بن عيل لعبدالعزيز بن :  مقاالت يف املذاهب والفرق -)١٠٦(
 . هـ ١٤١٣، ١العبداللطيف ، دار الوطن للنرش ، الرياض ، ط

مطبعة حيدري . لسعد بن عبد اهللا القمي :  املقاالت والفرق -)١٠٧(
الدكتور حممد : صححه وقدم له وعلق عليه .  م ١٩٦٣طهران ـ إيران ، 

 . جواد مشكور 
 . مكاتيب عبدالبهاء -)١٠٨(
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٢٧٠ 

٢٧٠

. لشهرستاين يب الفتح حممد بن عبدالكريم األ:  امللل والنحل -)١٠٩(
 ) . ت. د (، ط دار الفكر، بريوت ـ لبنان .حتقيق عبدالعزيز الوكيل 

 دار االعتصام ، .ألنور اجلندي :  املؤامرة عىل اإلسالم -)١١٠(
 .م ١٩٧٧مرص ، -القاهرة

 . نبذة من إرشاقات هباء اهللا -)١١١(
لعبداملنعم : تاريخ ووثائق  : "هائيةالبابية والب" النحلة اللقيطة -)١١٢(

 ) . ت. د (مكتبة الرتاث اإلسالمي ، القاهرة ، . النمر 
ط دار الكتب . لعبدالرمحن الوكيل:  هذه هي الصوفية -)١١٣(

 .م١٩٨٤، ٤لبنان ، ط-َّالعلمية ، بريوت
 :الدوريات 

 .م ١/٣/١٩٨٥ ، عدد اجلمعة ، "املرصية" جريدة األهرام -)١١٤(
، اجلمعة ٤٤، العدد ) لندن(َّ األسبوعية ، "املسلمون"جريدة  -)١١٥(
 .هـ ١٤٠٦ ربيع األول ٢٥
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٢٧١ 

٢٧١

 فهرس املوضوعات
 الصفحة                                                                                             املوضوع         

 ١٥٧...........................................................مقدمة 
 ١٦٤...........................................................التمهيد

 ١٦٥.................................  بالبهائية  التعريف:املطلب األول
 ١٦٧......................... التعريف بمؤسس البهائية: املطلب الثاين

 ١٧٤................. التعريف بكتاب البهائية األقدس: املطلب الثالث
 ١٨٥...........................أخطر معتقدات البهائية: الفصل األول
 ١٨٥...................  التوحيد واأللوهية عند البهائية: املبحث األول
 ١٩٩..........................موقف البهائية من األنبياء: املبحث الثاين
 ٢٣٢............................  العبادات عند البهائية: ثالفصل الثال

 ٢٣٢..............................  الطهارة عند البهائية: املبحث األول
 ٢٣٤............................... الصالة عند البهائية: املبحث الثاين 

 ٢٣٩..............................  الزكاة عند البهائية: املبحث الثالث 
 ٢٤١..............................  الصوم عند البهائية: املبحث الرابع 

 ٢٤٤................................  احلج عند البهائيةاملبحث اخلامس 
  ٢٤٥....................الشخصية عند البهائيةاألحوال : الفصل الرابع

 ٢٤٥.................تعدد الزوجات بني النظرية والتطبيق عندهم: أوال
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٢٧٢ 

٢٧٢

 
 الصفحة                                                                                             املوضوع         

 ٢٤٦........................................................املهر: ًثانيا
 ٢٤٧.................................................... الطالق : ًثالثا
 ٢٤٨................................ رم عندهمحكم نكاح املحا: ًرابعا

 ٢٤٨.............................................. عقوبة الزنا: ًخامسا
 ٢٥٠.....................................حكم عمل قوم لوط: ًسادسا

 ٢٥٠................................  موقف علامء املسلمني من البهائية
 ٢٥٣.........................................اخلامتة، وفيها أهم النتائج

 ٢٥٦..................................................  فهرس املصادر
 ٢٧١.............................................  فهرس املوضوعات
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